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ПОЗАЧЕРГОВОГО ЗАСIДАННЯ ОБЛАСНОi KOMICII
з питань техногенно-екологiчно[ безпеки та надзвичайних сиryачiй

" 2| " серпня 2020 року м. Чернiгiв

Головував: Засryпник голови обласноi державноТ адмiнiстрацii -
Андрiй ПОДОРВАН.

Присутнi: члени KoMicii та запрошенi (за списком); представники ЗМI.

(п. гАрмАlш, Б. куJпtъкIй, ю.[IАвлII I Ен, с.Б оллрЕв)
Вiдповiдно до постанови кмУ вiд 22.о7.202о року Ns 64l <Про

встановлення карантину та запровадження посилених протиепiдемiчнlо< заходiв
на територii iз значним поширен}UIм гостроi респiраторноi хвороби CovID-|g,
сприtIиненоТ KopoHaBipycoM SARS-CoY-2>> та рiшень засiдань .Щержавноi KoMicii з
питанЬ техногенно-екологiчноi безпеки та надзвичайних ситуацiй

комiсiя вирiшила:

1. Районним державним адмiнiстрацiям, виконавчим KoMiTeTaM
нiжинськоi, Новгород-сiверськоi Прилучькоi та Чернiгiвськоi мiських
радl сiльським, селищним, мiським радам об'еднаних територiальних
громад:

1.1. Посилити контроль за дотриманням протиепiдемiчних заходiв в
громадських мiсцях, цромадському тlэанспортi та мiсцях проведення масових
заходiв.

1.2. Забезпечити проведення iнформацiйноi кампанii серед населення
череЗ засоби масовоi iнформацii, соtдiальнi мережi та iншi кана.пи iнформацiТ
щодо важливостi дотримання протиепiдемiчних заходiв.

На час dii каранmuну

2. дУ <<ЧернiгiвськиЙ обласниЙ лабораторний центр моЗ Украiни
спiльно з Управлiнням охорони здоров'я облдержадмiнiстрацii проЪ..r,
заходи щодо постiйного зростання кiлькостi проведення тестувань щодо
виявлення РНК KopoHaBipycy SARS-CoV-2 методом полiмеразноi ланщоговоi
реакцii.

На час ditкаранmuну
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3. Управлiнн ю охорони здоров'я облдержадмiнiстрацii:
3.1. 3абезпечити подання iнформаuii про лiжковий фонл закладiв

охорони здоров'я першоТ та другоI хвилi для надання медичноТ допомоги
хворим на гостру респiраторну хворобу COVID-l9, спричинену KopoнaBipycoM
SARS-CoV-2, в Чернiгiвськiй областi до Штабу з лiквiдацii наслiдкiв медико-
бiологiчноi надзвичайноi ситуацii природного характеру державного рiвня
пов'язаноI iз поширенням коронавiрусноi хвороби COVID-l9, ДУ (Центр
громадського здоров'я MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни> та МОЗ
УкраТни.

3.2. Вжити невiдкладних заходiв щодо пiдготовки заключення
KoHTpaKTiB з НСЗУ закладами охорони здоров'я другоi хвилi для надання
медичноi допомоги пацiснтам, хворим на гостру респiраторну хворобу COVID-
19, спричинену KopoHaBipycoм SARS-CoV-2.

3.3. Забезпечити контроль за поданням iнформацiТ закладами охорони
здоров'я перrrrоi та другоi хвилi для надання медичноТ допомоги хворим на
гостру респiраторну хворобу COVID-l9, при заповненнi единоi iнформацiйноi
системи KMed Datu.

невidклаdно

4. Головному управлiнню Щержпродспоживслужби в областi,
Головному управлiнню Нацitlнальноi полiцii в областi, Управлiнню
патрульноi полiцii в областi, Нацiональнiй гварлii Украiъи (вiйськова
частина ЛЬ3082) продовжити пооилений контроль за дотриманням масочного
режиму в цромадських мiсцях та цромадському транспортi.

На час dit каранmuну

5. Затвердити лiжковий фонд закладiв охорони здоров'я першоi та
другоi хвилi для надання медичноi допомоги хворим на гостру респiраторну
хворобу COVID-I9, спричинену KopoHaBipycoм SARS-CoV-2, в Чернiгiвськiй
областi (додатки 1 та 2).

6. Iнформацiю стосовно вик()нання вище зазначених заходiв надати до
26.08.2020 року на електронну адресу .Щепартаменту з питань цивiльного
захисту та оборонноi роботи облдерж:адмiнiстрацiI (dczJэost@9 g.,ggч.uа).

Перший заступник голови KoMicii

Вiдповiдальний секретар

Андрiй ПОДОРВАН

Андрiй ДУПЛО


