
ПРОТОКОЛ № 27

ПОЗАЧЕРГОВОГО ЗАСIДАННЯ оклхснот комгсп
з питань техногенно-екологiчно1 безпеки та надзвичайних ситуацiй

" 02 " липня 2020 року м. Чернiгiв

Головував: Заступник голови обласнот державно] адмтнгстрацп -

Андрiй ПОДОРВАН.

Присутнi: члени комтсп та запрошен: (за списком); представники ЗМ1

Про виконання заходiв щодо запобiгання розrювсюдженню
коронавiрусноi" iнфекцi1 на територii" областi.

(М.ДОНЕЦЬ,
С.БОЛДИРЕВ)

Вiдповiдно до постанови КМУ вiд 20.05.2020 року №392 «Про
встановлення карантину, з метою запобiгання поширенню гостро:
ресшрагорнот хвороби СОVШ-19, спричиненог коронавiрусом SARS-CoV-2»
(iз змiнами) та з метою дотримання санiтарно-епiдемiолоriчних норм та
карантинних обмежень комiсiя вирiшила:

ПТАРМАШ, Ю.ПАВЛIШЕН, ДЯГОВЕЦЬ,

1. Районним державним адмiнiстрацiям, виконавчим комiтетам
Нiжинськоi", Новгород-Сiверсько1, Прилуцькот та Чернiriвськоi" мтських
рад, сiльських, селищних, мiських рад об'сднаних територiальних
громад:

1.1. Продовжити проведения преырок щодо дотримання субсктами
господарювання встановлених вимог до функшонуваня в умовах
адаптивного карантину, а саме стосовно лотрямання режиму носгння
захисних масок, согпальног дистанцп та здгйснення визначених захошв
дезшфекцп в закладах громадсъкого харчування, на обекгах торпвл:
продовольчими та непродовольчими товарами, ринках у громадському
транспорп.

1.2. Проводити шформашйио-розяснювальну роботу серед населеиня
через засоби масовот, соцiальнi мереж: та iншi канали тнформацп щодо

. . . . 
важливосп дотримання протиепшемгчних захошв.

О.

На час дй карантину

2. Виконавчим компетам Нгжинськот, Прилуцько] та
Чернiгiвськоi' мiських рад органтзувати контроль за роботою кгнотеатргв з
дотриманням санпарно-ешдемюлопчних норм та карантинних обмежень

На час дй карантину



2

3. Головному управлiнню Держпродспоживслужби в областi,
Головному управлiнню Нацiональноi" полiцi"i в областi, Управлiнню
патрульноi" noлiцii" в областi, Нацiональиiй гвардй Укра"iни (вiйськова
частина №3082) органiзувати перюдичний контроль за дотриманням
санiтарно-епiдемiологiчних норм та карантинних обмежень.

На час дii карантину

4. ДУ «Чернiгiвський обласний лабораторний центр МОЗ Укратни»
провести ПЛР-тестування вiйськовослужбовцiв ыйськовот частини ТО500 у
кiлiеостi 18 осiб, якi вiдряджаються до зони проведения ООС.

До 08.07.2020

5. Головному управлiнню Нашональнот полiцii" в областi,
Головному управлiнню Держпродспоживслужби в областi орrанiзувати

. . .
сшльне патрулювання та переырки заклашв громадського харчування у
вечiрнiй час.

04-05 07. 2020 року

6. Чернiгiвському обласному центру зайнятостi вшновиги прийом
клiентiв безпосередньо в примцценнях Чернiriвсько1 обласнот служби
зайнятосп в особi Чернiгiвськоrо мiськоrо центру зайнятостi та фiлiй
Чернiгiвського обласного uентру зайнягосп з дотриманням санiтарно
епiдемiологiчних норм та карантинних обмежень та не бшьше одшс) особи
на 5 кв. метргв площi бушвл],

На час дii карантину

7. Головному управлiнню Держпродспоживслужбi в
Чернiгiвськiйобластi з Чернiгiвським обласним лабораторним центром
МОЗ Украши та Чернiгiвським обласним центром зайнятостi
розробити Тимчасовi рекомендацп щодо органгзацп протиепшемлчних
заходiв при прийомт клтснпв безпосередньо у примпценнях базового центру
зайнятосп та фiлiй Чернтпвського обласного центру зайнятосп.

До / 3.07.2020 року

8. «Центру комплексног реабiлiтацii" дiтей з iнвалiднiстю
«Вiдродження» вшновити роботу з прийому паuiентiв i надання i'м
реабшпашйних послуг з дотриманням санпарно-егпдемюлопчних норм та
карантинних обмежень.

З 06072020 JJOl,)I 
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9. lнформацiю, стосовно виконання вище зазначених заходiв надати
до 07.07.2020 року на електронну адресу Департаменту з питань цивiльного
захисту та обороннот роботи o6лдepжaдмiнicтpaцit(dcz_post@cg.gov.L1a).

Перший заступник голови комтсп

Вiдповiдальний секретар

Андрiй ПОДОРВАН

Андрiй ДУПЛО

user
Штамп


