
КАМ,ЯНКА_БУЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
РАЙОННА КОМIСlЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО_ЕКОЛОГННОi БЕЗПЕКИ I

нАдзвичдйних ситу.tцIй
80400, м. Кам'янка-Бузька, вул. Незалежностi, 27, тел.2-ЗЗ-6З

ла Х.П.
2020 року

ПРОТОКОЛ NЬ 5
позачергового засiдання районноi KoMicii з

питань техногенно-екологiчноТ безпеки i надзвичайних ситуацiй

вiд << 1б > березня2020 року м. Кам'янка-Бузька

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

}" , надзвичайних сиryацiй, голова райдержадмiнiстрацiТ
ч; ЗАМУЛА Христина Петрiвна.

ь

Присутнi: члени районноТ KoMiciT (за окремим списком).

Запрошенi:
Заступник директора КНП <<Кам'янка-Бузька IЩЛ>хВолошин Олег Iванович 1

Лiкар-епiдемiолог Радехiвського мiжрайонного вiддiлу ДУ <<Львiвський
обласний лабораторний центр МОЗ Украiнш> Рубанов Сергiй Володимирович;.

ПОРЯДОК ДЕННИИ:"
1. Про стан забезпечення санiтарно-епiдемiологiчного благополуччя

населення та виконання заходiв щодо стабiлiзацiТ епiдемiчноТ ситуацiiо
спричиненоi KopoнaBipycoM COVID-2019.



СЛУХАЛИ:
1. Про стан забезпечення санiтарно-епiдемiологiчного благопол)л{чя населення

та виконання заходiв щодо стабiлiзацiТ епiдемiчноТ ситуацiТ, спричиненоi
KopoHaBipycoм COVID-20 1 9.

ВисТУПИЛИz
Заступник директора КНП <<Кам'янка-Бузька LРЛ) Волошин Олег Iванович,

лiкар-епiдемiолог Радехiвського мiжрайонного вiддiлу ЩУ <Львiвський обласний
лабораторний центр МОЗ Украiню> Рубанов Сергiй Володимирович.

ВИРIШИЛИ:
За результатами розгляду питання порядку денного позачергового засlданнrl

питань техногенно-екологiчноТ безпеки i надзвичайнихрайонноТ комiсii з
ситуацiй, взяти до вiдома iнформацiю заступника директора КНП <<Кам'янка-Бузъка
IРЛ) Волошина Олега Iвановича; Лiкаря-епiдемiолога Радехiвського мiжрайонного
вiддiлу !У <Лъвiвський
Сергiя Володимировича.

обласний лабораторний центр МОЗ УкраТни>> Рубанова

1. Щиректору КНП <<Кам'янка-Бузька ЩРЛ> Кучерепi Р.С., директору КНП
<<НовояричiвськоТ РЛ> Бурлакiв О.Я., директору КНП <<Щобротвiрська МЛ>
Круглянко Л.М.:

1.1. Проводити госпiталiзацiю вагiтних, родiль та породiль для надання
акушерсько-гiнекологiчноТ та неонатологiчноi допомоги пацiентам з ознаками
гострих респiраторних захворювань, що впродовж 14 днiв перебували в краiнах, де
зареестровано циркуляцiю Bipycy COVID-2}I9 - КНП ЖовкiвсъкоТ районноТ ради
<<Жовкiвська центрЕLпьна районна лiкарня> (пологове вiддiлення).

{; TepMiH виконання постiйно, доt стабiлiзацii епiдситуацiТ або особливого

розпорядження

пацiснтiв з ургентними патологiями для закладiв1.2. Визначити маршрути
охорони здоров'я району.

TepMiH виконання постiйно, до
стабiлiзацiТ епiдситуацiТ або особливого

розпорядження

1.З. Вважати прiоритетоN{ для закугriв.пi КНП <<Кам'янкаБузька ЦРЛ> медичне
п,tайно та обладнання для реанiмацiйноТ та дихальноТ iлiдтримки та зассrби

iнддивi дуально i-0 захисту медпрацiвникiв,
TepMiH виконання постiйно, до
стабiлiзацiТ епiдситуацiТ абсl особливого

розпорядження



aJ

2. Управлiннюсоцiального захисту населення райдержадмiнiстрацiiо головi
Кам'янка-Бузькоi MicbKoi радил головам селищних та сiльських радо Камяцка-
БУзький районний територiальному центру соцiального обслуговування
(надання соцiальних послуг):

2.|. Забезпечити постiйний монiторинг стану життезабезпечення одиноких осiб
Похилого BiKy, позбавлених стороннього догляду, та iнших соцiально-незахищених
верств населення.

. TepMiH виконання постiйно, до
стабiлiзацiT епiдситуацiТ або особливого
розпорядження

3. КамОянка-Бузькому ВП ГУ Нацiональноi полiцii УкраiЪи у Львiвськiй
областi.

3.1. ЗабеЗпечити цiлодобову охорону медичного закладу КНП <<Кам'янкаБузька
I_РЛ) з моменту госпiталiзацii пацiентiв з пiдозрою на COVID-2O19.

.TepMiH виконаннrI постiйно, до
стабiлiзацiТ епiдситуацii або особливого
розпорядження

4. Головам
сiльськоi ради
Бузькому

районному
дiяльностi:

Кам'янка-Бузькоi MicbKoi ради 0мелянуО.Я., Жовтанецько'i
Щеркачу Я. С.о головам селищних та сiльських радо КамОянка-

ВП ГУнП УкраТни у Львiвськiй областi, Кам'янка-Бузькому
управлiнню Щержпродспоживслужби, суб'ектам господарськоi

4.1. Обмежити доступ до центрiв обслуговування
комунальЕих послуг та центрiв надання адмiнiстративних
перевести обслуговування клiентiв в онлайн режим.

TepMiH виконання
стабiлiзацiТ епiдситуацiТ

розпорядження
qa,

клiентiв надавачiв
послуг. IVIаксималъно

БУЗЬКа, СМТ. Щобротвiр та Новий Яричiв, закладiв |ромадського харчування,
ТОРгiвельно-розважаJIьних центрiв (KpiM аптек, автомобiлъних заправочних станцiй та
ПРОДУкТових торгiвельних закладiв), перукарень, установ побутового обрлуговування

TepMiH виконання
стабiлiзацiТ епiдситуацiТ

розпорядження

4.2. Призупинити на час карантину (до 03.04.2020) роботу ринкiв м. Кам'янка-

постiйно, до
або особливого

(салонiв краси).
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4.з. обмежити шересування населення на адмiнiстративних територiях,

Загrровадити дистанцiйний режим роботи гlрацiвникiв, переглянути режим роботи

|ромадсъкого транспорту та Ъбr.*"rи дозволенi збори людей у групах до 10 осiб,

TepMiH виконаннrI постiйно, до
стабiлiзацii епiдсиryацii або особливого

розпорядженнrI

4.4.. Власникам (керiвникам) аптек, автомобiлъних заправочних станцiй та

продуктових торгiвельних закладiв скJIасти графiк санiтарних годин (дезiнфекцii та

провiтрювання примiщень) не рiдше нiж 4 рази на добу.
TepMiH виконанЕя постiйно, до
стабiлiзацii епiдситуацii або особливого

розпорядження

5. Головам Камоянка-Бузькоi MicbKoi Ради Омеляну О.Я., Жовтанецькоi

сiльськоi ради .щеркачу Я. С., головам селищних та сiльських рад, Камоянка-

Бузькому ВП шrнП Украiпи у Львiвськiй областiо Кам'янка-Бузькому

райопному управлiнпю,Щержпродспоживслужби, Камоянка-Бузький рв гу
ДСНС Украiни у Львiвськiй областi:

5.1. Напрацювати план заходiв щодо з€lхисту населенIIя району та запобiгання

виникнення надзвичайноi ситуацii у зв'язку iз поширенням епiдемii KopoHaBiPYcY

CovID_19.
TepMiH виконаннrI постiйно, до
стабiлiзадiТ епiдситуацii або особливого

розпорядження

..
бК{iштроль за виконанням рiшення KoMicii з цього питання заЛишаЮ За

собою. "j*

ГОЛОСУВАННЯ:

ЗА-19 ПРОТИ -0; УТРИМАЛИСЬ-0;

Голова районноi KoMicii
з питань ТЕБ i нс Христина ЗАМУЛА

,r,:

Олег хАБАВiдповiдальний секретар


