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Голова: Синсгубов О.В. - голова ПолтавськоТ облдерх<адмiнiстрачii
Секретар: Глова О.В.

Присутlli: члени регiональноТ KoMiciT з питань техногенно-екологiчноi

безпеки i надзвичайних ситуачiй Полтавськоi областi.

Засiдання KoMicii проходило в режимi вiдеоселектору з головами районних
державних адмiнiстрачiй та керiвниками органiв мiсцевого самоврядування.

На порядок деlIIlий виIlосяться TaKi питаIlIIя:

l. Про епiдемiчну ситуацiю на територiТ областi та дотримання карантину з
метою запобiгання поширенню на територii областi гостроТ респiраторноТ
хвороби COVID- 19, спричиненоТ KopoHaBipycoM SARS-CoV-2.

СЛУХАЛИ:
Iнформачirо Щеря<авноТ установи,,Полтавський обласний лабораторний

центр MiHicTepcTl]a охорони здоров'я УкраТни".,

за результатами доповiдей та з урахуваIIttям обговоренllя регiоIlальна
комiсiя вцрiшrила:
1. Iнформацiю Щержавноi установи,,Полтавський обласний лабораторний
центр MiHicTepcTвa охорони здоров'я УкраТни" взяти до вiдома.

2. Райдержадмiнiстрацiям, мiськвиконкомам, об'сднаним територiальним
громадам, структурним пiдроздiлам облдержадмiнiстрацii, територiальним
пiдроздiлам центраJIьних органiв виконавчоi влади вiдповiдно до постанови
Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 22 липня 2020 р. JФ 641 ,,Про встановлення

карантину та запровадження посилених протиепiдемiчних заходiв на територii
iз значним поширенням гостроТ респiраторноТ хвороби COVID-l9, спричиненоi
KopoHaBipycoм SARS-CoY -2",.
2. 1

посилити виконання карантинних (протиепiдемiчних) заходiв;

TepMirl: lla перiод дiТ караIlтиtIу
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ЩержавноТ KoMicii' з пи,I,аt,I},
техногенно-екологiчноТ безпеки та надзвичайних ситуацiй Jф 20 вiд l3 ссрlttlя
2020 року щодо встановленого рiвня епiдемiчноi небезпеки ]lоширеlillя
COVID- 1 9 (,,зелений",,,жовтий",,,помаранчевий" або,,червоний") lrатериторiТ
областi або окремоi адмiнiстративно-територiальноТ один иt,li, яке розм i luусr,ься

2.2 керуватися протокольним рiшеtlням

на офiцiйному

iнформацiйrrому портаrri Кабirlету MiHicTpiB УкраТrrи (за

посиланням http ://covid 1 9.gov.ua)

;

T'epMiH: lta llepiolt лiI караll,гllllу

НацiональноТ полiцiТ в ГIол,гавськiй об.гtасr,i
спiльно з Головним управлiнням fiержпродспожиl]с-ilужби у [ Iол,гавськiй
областi та Управлiнням Укртрансбезпеки у По.ц,гавськiй об;lасr,i tIосиJlи,ги
контроль за здiйсненням державного санiтарно-епiдемiологiчного наI,ляllу за
дотриманням санiтарного законодавства, протиегtiлемiчних заходilз гti.lt чаiс
карантину в громадському транспортi, закJIадах громадсLкоI,о харчуваIlllя,
розважаJIьних закладах та iнших мiсцях (заходах) з масовим lrеребуlзаIltIя]\4

3. Головному управлiннtо

людей.

'I'epMill: lta ltерiол лii Kirptlll1,1llIу

,Конr,роль

за викоtIаIIIIям tIокластll
fIаltiоrlальllоi полiцiт в fIолr,авськiй областi.

llrl

l'o"rloBlle

ylI paI}Jl ill lllt

4. !епартаменту iнформацiйrrоТ дiяльгlос,гi ,га комугriкаltiй з r,poMilllcbKicтltl
облдержадмiнiстрацiТ, райдержадмiнiстрацiям, мiськвикоl{комам, об'€:;1llаli t,.tпl
територiальним громадам забезпечити
4.1 роз'яснtовальну роботу середl населенFIя Ilерез засоби шласоllоl'
iнформачiТ, соцiальнi Mepexti та iHrпi каLIаJIи irrсРормацiТ шtоltо важ;lиllосr,i
дотримання протиепiдемiчних заходiв пiдt час гlоl,iрI_tJеIiня еrriltемiчrrоi'сиr,уаrtii';
:

4.2 iнформування щодо

визЕIачеIIня l[еря<авгrоrо KoMicicro з llиl,|illll
техногенно-екологiчнот безпеки та налзвичайних си,гуацiй вiлllоlзiztноl,о piBttll

епiдемiчноТ небезпеки поширення COVID- l9

(,,зеJIеI.Iий",

,,)I{оI],гиl.i".

,,помаранчевий" або ,,червоний") на териr:орiТ облас,гi або

адмi

н

iстративно-територiальгtоТ

одиrrицi

oKpcbroi'

;

4.З проведення iнформацiйно-роз'яснюва.ltьноТ роботи Ittolto

IIajIcжtloI,o

поводження з небезпечними вiдходами, якi утворIоtоl,I)ся l]Ilаслi/lоl< .lliKyBatl,tttяt
гlацiснтiв, хворих на гостру респiраторну хворобу COVID-l9, сприLIиtIсIlч
KopoHaBipycoм SARS-CoV-2, та неllопущеIIня Тх розмilltсltttя lla lto;ti1,ottax
твердих побутових вiдходiв та смiттсзвалищах.

Коtlтроль за виконаtIIIям l]окласти IIа l[епарr,амеIl,г illфopMaltiiilloT

дiяльttостi та комуrriкацi й з громалськiстtо об"llltержrrдм i ll icTpa ltiT.
'I'epMilr: lra llepiolt ltiT KaprlI1,I }lll}
5. Щепартаменту охорони здоров'я об-lrдlерrItалмirriсr,раrlii:
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5.1 вжитИ вичерпнИх заходiВ щодо пiдготовки закладiв охорони здоров'я
лругоi черги для надання медичнот допомоги хворим на гостру респiраторну
х"ЬроОу CovID-19, спричинену KopoHaBipyco' SдRS-Соу-2, та дообладнання
закладiв охорони здоров'я першоi лругот черги необхiдним медичним

i

обладнанням, медикаментами, засобами для проведення лезiнфекuiт та
iндивiдуального захисту, централiзованот подачi медичного кисню i
забезпечення нею не MеHILI 80 вiдсоткiв лiжок, видi.ltеt,lих для лiкування хворих;
5.2 передбачити
разi виникнення потреби додаткове забезпечення
закладiв охорони здоров'я спецiальноtо тарою для зберiгання вiдходiв якi

у

на гостру респiраторну
утворIоються в наслiдок лiкування пацiснтiв, хворих
хворобу COVID- l 9, спричиненоi KopoHaBipycoМ SдRS-Соч -2"
Коltтроль за викоllаIlltям IIокласти lIa Щепартамент охоропи здоровОя
.

облдержадм ill icTpa uii.

TepMill: на перiод лii карантину
контроль за виконанням протокольних рiшень покласти на Щепартамент з
питань оборонноi роботи, цивiльного захисту та взасмодiт з правоохоронними
органами облдержадм

i

Hi

страцiТ.

Про виконання протокольних pi шень i нформувати ceкpeTapiaT регiональноТ
KoMicii' з питань техногенно-екологiчноТ безпеки i надзвичайних ситуацiй
ПолтавськоТ областi (електронна пошта: uns@adm-pl.gov.ua),
Голова

i
регiональноТ KoMicii з питань ТЕБ

НС
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регiональноТ KoMiciT з питань ТЕБ i

НС

о.гловА

Секретар

о;/
--

