Протокол

ПЪ 2

засiдання штабу з лiквiдацii надзвичайноi ситуачii
27 березня2020 року

м. Чернiгiв, 21:30

надзвичайноi сиryацii
заступник голови Чернiгiвськоi обласноi державноi
адмiнiстрацii Андрiй ПОДОРВАН,

Головував: керiвник робiт з лiквiдацii наслiдкiв
Присутнi:

-

Члени штабу за списком,

Слухали:

Лабораторно пiдтверлжено захворювання мешканця с, KoMapiBKa
Борзнянсъкого району на гостру респiраторну хворобу COVID-19.

ЗаслухавшИ звiТ членiв штабу щодо протидii поширенню гостроi
респiраторноi хвороби COVID- 1 9.
Штаб з лiквiдацii наслiдкiв НС вирiшив:
1. Розглянути на засiданнi обласноi koMicii з питань техногенно-

екологiчноi безпеки та надзвичайних ситуацiй питання про:
1.1. Визнання населеного пункту KoMapiBKa Борзнянського району
Чернiгiвсъкоi областi осередком спаJIаху iнфекuiйноi хвороби;
|.2. Запропонувати головi БорзнянськоТ райдержадмiнiстрацii,
Сiльському головi KoMapiBcbKoT отГ розглянути питання про:
встановлення особливого режиму в'iзду на територiю карантину та
виiзду з неi громадян i транспортних засобiв, а у разi необхiдностi - проведення
санiтарного огляду речей, багажу, транспортних засобi та вантажiв, визначення
мiсць встановлення на в'iздах i виiздах iз територiй карантину контрольнопроIIускних пунктiв, залучення для роботи в них працiвникiв, матерiально,.""i""i та транспортнi засоби пiдприемств, устаноВ, оРГаНiЗаЦiЙ НеЗаПеЖНО ВiД
форм впасностi, забезпечити iх життедiяльнiсть;

-

визначення та маркування територiй меж карантину шJIяхом

встановлення iнформачiйних знакiв, табличок про введення особливого режиму
проведення протиепiдемiчних заходiв;
iнформування населення про визначення меж територiЙ карантину,
заходiв;
а також впровадження профiпактичних, протиепiдемiчних та iнших
наJIежного облаштування (освiтлення, шлагбауми, caHiTapHi
бар'сри, наявнiсть необхiдноi кiлькостi медико-санiтарних декларацiй тощо)
контролъно-пропускних пунктiв на в'iздах i виiздах в/iз територiй карантину,
осередкiв спzшаху iнфекчiйноТ хвороби;
пропуску осiб, якi залишають територiю каранТИНУ абО В'IЖДЖаЮТЪ
у неi здiйснювати за умови проведення медичного огляду з безконтактною
iермометрiею заповнення медико-санiтарноi декларацii та направлення на
обстеження осiб з пiдозрою на гострi респiраторнi захворювання;
надання допомоги особам з iнвалiднiстю, особам похилого BiKy та
iншим MmIo захищеним верствам населення щодо отримання ними пенсiй,

-
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