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позачергового засiдання районноi KoMicii з

питань техногенно-екологiчноi безпеки i надзвичайних сиryацiй

вiд << 12 > березня2020 року м. Кам'янка-Бузька

Засiдання провела
Голова районноi KoMicii з питань техногенно-екологiчноТ безпеки i

надзвичайних ситуацiй, голова райдержадмiнiстрацiТ
ЗАМУЛА Христина Петрiвна.

ПрисЁчi: члени районноТ KoMicii (за окремим списком)

Запрошеhi:
Заступник директора з амбулаторноТ роботи КНП <<Кам'янка-Бузъка LРЛ)

Волошин Олег Iванович.;

ПОРЩОК ЩЕННИЙ: 1r

1. Щодо запобiгання поширення випадкiв гостроi респiраторноi хворОбИ,

спричиненоi KopoнaBipycoM COVID-2019, у Кам'янка-Бузькому районi.

СЛУХАЛИ: " 
i,:

1. Щодо запобiгання поширення випадкiв гостроi респiраторноТ хвОРОбИ,

спричиненоi KopoнaBipycoM COVID-2019, у Кам'янка-Бузькому районi.

ВИСТУПИЛИ:
1. Заступник директора з амбулаторноТ роботи КНП <<Кам'янка-Бузъка IРЛ)

Волошин Олег.Iванович. ;



ВИРIШИЛИ:
1, ВзятИ до вiдома iнформацiю заступника директора кнП <<Кам'янка-Бузька

I_PЛ> Волошина Олега Iвановича.
1,1, Установити з 12 березня до 3 квiтня 2020 р. на територii Кам'янка-Бузького

району Лъвiвськоi областi карантин, заборонивши:
- вiдвiдування закладiв освiти iT здобувачами;
- проведення Bcix масовиХ заходiв, у якиХ бере r{асть понад 200 осiб, KpiMзаходiв, необхiдНих длЯ забезпече"", робОr" op.u"iB державноi влад и та органiвмiсцевого самоврядування. Спортивнi заходи дозволяеться проводити без yracTi

глядачiв (уболiвальникiв).

1,2, Головi Кам'янка-Бузькоi MicbKoi ради, головам селищнихо сiльських
Рад:

1,2,t, забезпечити органiзацiю виконаннrI та контроль за дотриманням на
ВiДПОВiДНiй аДМiНiСтративнiй територii вимог постанови кму вiд 11.03.2020 Jф 21 1,свосчасНим i повним проведенням профiлактичних i протиепiдемiчних заходiв

TepMiH виконання - до 0З.04.2О20 або
особливого розпорядження

1.3. .Щиректору КНП <<Кам'янка-Бузька ЩРЛ> Кучерепi Р.С.:

l ,3, 1 ЗабезпечитИ пiдвищенУ готовнiстЪ кнП <<Кам'янКа-Бузька lРЛ) доприйому, спостереження та транспортування осiб iз пiдозрою на захворювання,
СПРИЧИНеНе KoPoHaBiPYcoM COV_ID-l9 В опорний стацiонар району, вiдпоЪiдно доСТаНДаРТiВ МеДИЧНОi ДОПОМОГи _'KopoHaBipycHa хвороба СЬvlп-t9,;, .ur""рджених
наказом МОЗ Украiни вiд25.02.2020 j\Ъ 552.

1,з,2 ОрганiзУватИ пiдготовЧу роботУ: забезпечення незнижув€UIъного запасу
медикам.ентiв, рекомендованих для лiкування вiдповiдних хворих; оснащення таобладнання: засобiв iндивiдуЕLльного захисту медичного персоналу в кнП <<Кам'янка-_ _*{.,
ьузъка ЦРJЬ), вул. Героiв НебесноТ CoTHi,29A.

1,3,3, У разi необхiдностi забезпечити створення мобiлъних медичних брйгад зметоЮ активноГо виявлення хворих на гостру респiраторну хворобу, a.rр""И"""у
KopoHaBipycoм COVID- 1 9.

TepMiH - при поцiршеннi епiдситуацiТ.

1,4, СекТору освiТи, сектоРу культури, молодi та спорry Камоянка-БузькоТ
райдерЖадмiнiсТрацii', Камоянка-ВузЙr мiськiй рUдi, Жовтанецькiй
сiльськiй радi:

1,4,1 Перший урок пiсля проведених карантинних заходiв в заг€UIьноосвiтнiх
закJIадах розпочати з роз'яснюва_ltъноi роботи щодо дотримання санiтарно-гiгiенiчних
НОРМ Та ПРаВИЛ ДЛЯ УПеРеДЖеННЯ KoPoHaBiPYcHOT iнфекцii 2019-nCoi, запровадити
проведення п'ятихвилинок "Чистi руки - запорука здоров'я". Розповсюд"Ъ" серед



учнiв, вихованцiв дошкiлъних закладiв та Тх батькiв iнформачiйнi фласра з правил

поведiнки пiд час гострот BipycHoT iнфекцiI, спричиненоi KopoHaBipycoМ CovID-19,

|.4.2.Провести роз'яснюв€lльну роботу з батьками про заборону вiдвiдування

дiтьми з пiдозрою на грвI загаJIьноосвiтнiх та дошкiлъних закладiв, занять в закладах

позашкiльнот освiти.
|.4.З.ПередIIочаТкоМПроВеДеннянаВЧання'ВихоВноГоПроцесУ'МасоВиХ

заходiв забезпечувати ,rро".д""ня дезiнфекцiйних заходiв та гrровiтрювання

примiщенЬ. __.___л_^sл,JUс, rряriттvRянн зош,
1.4.4 Регулярно провоДити провiтрюваннrl, кварцування примlщень в

дошкiлъних навчаJIъних закJIадlв,

1.4.5. Забезпечити закпади освiти та кулътури необхiдною кiлъкiстю

антисептичних засобiв, диспенсерами, дозаторами для дотримання заходiв гiгiени

рук. TepMiH - негайно.

1.5 Перевiзникам, що здiйснюють перевезення на територii району:

1.5.1. Рекомендувати перевlзникам усlх форм власностi, якi забезпечують

пасажирсъкi перевезення. дотримув uтиQя заходiв з посиJIення режиму поточноТ

дезiнфекцiТ транспортних засобiв,
TepMiH - з |2 березня 202а.р,

зупинках проводити провlтрювання|.5.2. На початкових та кiнцевих

транспорту та вологе прибирання,
TepMiH - постiйно.

релiгiйним громадам,

форм власностi та
керiвникам пiдприемство установ,

1.б Органам мiсцевого самоврядування,
органiзацiй Bcix

пiдпоцlядкування тттб боч
1.б,i Органiзувати разом iз суб'ектами господарюваннJI проведення заходlв з

.ro."n."J*^ рЫ"*У поточноi дезiнфекцiТ в мiсцях масового скупчення людей

(релiгiйнi установи, ринки, супермаркети, кiнотеатри, заклади громадського

харчування, рекомендувати суб'ектам господарювання забезпечити cBoi об'екти

н€lJIежною кiлъкiстю антисептичних iасобiв, диспенсерами, дозаторамй для

дотримання заходiв гiгiени рук, Ёлтyтт,ллттттf . ..

|.6.2 Розробити окрЬмий шлан заходiв з уперйження поширення гостро1

респiратОрноТ хвороби, спричиненоi KopoHoBipycoM CovID-l9, для ринкiв району,

1.б.3. рекомендувати суб,ектам господарювання забезпечити у необхiднiй

кiлъкостi медичними масками персонЕtл, "*"й 
lrрацюе. безпосереднъо у мiсцях з

масовиМ скупченням людей, дотримуватися правиJI утилiзацii медичних масок пiсля

iх використання, не допускати до роОоrи працiвникiв з ознаками гостроi BipycHoi

'"*'Ч;.a. забезпечити поширення наочноi агiтацii (листiвки, брОШУРИ, фПu"Р1;

буклети) з правил поведiнкtл пiд час гостроi BipycHoi iнфекцii, спричинено1

KopoHaBipycoM COVID- 1 9.
TepMiH - негайно.
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1.6.5. Рекомендувати керiвникам пiдприсмств, установ, органiзацiй незалежно
вiд форпл власностi та пiдпорядкуваннrl, керiвникам громадських органiзацiй,
волонтерам та |ромадсъким активiстам утриматися вiд органiзацii та проведення
масових заходiв.

TepMiH - негайно.
1.7 Радехiвському мiжрайонному вiддiлу ДУ <<Львiвський ОЛЦ МОЗ

Украiни>>:
|.1.1 Зобов'язати Радехiвський мiжрайонний вiддiл ЩУ <Львiвський ОЛL{

МОЗ УкраiЪи> надати перелiк засобiв, необхiдних для дезiнфекцii рук та поверхоНЬ,

дозволених до використання МОЗ УкраiЪи.
TepMiH виконання - 1З.03.2020р.

1.8. Контроль за виконанням рiшення KoMicii з цього питання залишаю За

собою.

ГОЛОСУВАННЯ:

ЗА-18; IIРОТИ -0; УТРИМАЛИСЬ-0;

Голова районноi KoMicii
з питань ТЕБ i нс Христина ЗАМУЛА

Вiдповiдальний секретар олег хАБА

}


