ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РЕГІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОТОКОЛ
23 березня 2020 року

м. Полтава

№ 7/2020

Голова: Синєгубов О.В. – голова Полтавської облдержадміністрації.
Секретар: Ляшко О.С.
Присутні: члени регіональної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки і надзвичайних ситуацій Полтавської області.
Засідання комісії проходило в режимі відеоселектору з головами районних
державних адміністрацій та керівниками органів місцевого самоврядування.
Порядок денний:
Щодо невідкладних заходів для стабілізації епідемічної ситуації,
пов’язаної з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою
коронавірусом SARS-CoV-2.
СЛУХАЛИ:
Інформацію Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, Головного
управління Держпродспоживслужби в Полтавській області, Головного
управління ДСНС України у Полтавській області, Департаменту з питань
оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними
органами облдержадміністрації.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації,
Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області,
Головного управління ДСНС України у Полтавській області, Департаменту з
питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними
органами облдержадміністрації взяти до відома.
2.
Районним
державним
адміністраціям,
органам
місцевого
самоврядування:
2.1. Посилити інформаційно-просвітницьку роботу серед мешканців
області усіма доступними засобами інформування щодо неухильного
дотримання карантинного режиму, а також необхідності повідомлення в
телефонному режимі працівників медицини про фактичне місце проживання та
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перебування на самоізоляції громадянами України, які повертаються із-за
кордону в період з 07 березня 2020 року;
2.2. Спільно з працівниками Національної поліції виявляти осіб, які
повернулися із-за кордону та ігнорують дотримання карантинного режиму і
режиму самоізоляції, направляти таких осіб для проведення медичного
обстеження та, у разі необхідності, до визначених місць проведення обсервації.
2.3 Визначити місця знищення (утилізації) контамінованого
(забрудненого) майна, в тому числі одноразових костюмів, респіраторів, бахіл
та інших засобів захисту, дезінфекцію яких неможливо провести.
2.4. Забезпечити постійний контроль за реалізацією харчових продуктів.
В продовольчих магазинах, що працюють за принципом самообслуговування,
реалізацію харчових продуктів проводити лише в упакованому чи фасованому
виді (виключення – свіжі овочі).
2.5. Рекомендувати:
виділити час для обслуговування людей, що знаходяться в групі ризику
(пенсіонери, люди з онкологічними захворюваннями, захворюваннями імунної
системи тощо) в продовольчих магазинах з 10.00 до 12.00 щоденно;
організувати доставку продуктів, ліків і засобів гігієни для одиноких
пенсіонерів та паліативних хворих.
2.6. Спільно з Головним управлінням Держпродспоживслужби в
Полтавській області посилити контроль за системами водопостачання і
водовідведення населених пунктів шляхом утворення комісій з перевірок
підприємств питного водопостачання та водовідведення, за необхідності, із
урахуванням санепідситуації, забезпечивши дослідження питної води.
2.7. Зобов’язати керівників підприємств питного водопостачання на
підпорядкованій території, які централізовано подають питну воду населенню,
посилити виробничий лабораторний контроль за якістю та безпечністю питної
води відповідно до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 „Гігієнічні вимоги до води
питної, призначеної для споживання людиною”, затверджених наказом МОЗ
України від 12.05.2010 № 400, з наданням результатів досліджень до Головного
управління Держпродспоживслужби в Полтавській області не пізніше
наступного дня з їх отримання.
2.8. Провести зустрічі з керівниками релігійних організацій щодо
можливості проведення ними богослужінь та інших релігійних обрядів усіх
видів лише в дистанційному варіанті.
2.9. Вжити заходів щодо обмеження прийому фізичних осіб органами,
закладами, підприємствами, установами, організаціями, що забезпечують
надання адміністративних послуг. В окремих випадках відповідні органи
можуть визначити перелік послуг та підстави для прийому фізичних осіб з
метою надання адміністративних послуг як невідкладних. Забезпечити надання
адміністративних послуг юридичним особам дистанційно. Інформацію про такі
заходи довести до відома населення з використанням офіційних веб-сайтів та
інших комунікаційних засобів.
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3.
Управлінню
інфраструктури
та
цифрової
трансформації
облдержадміністрації, районним державним адміністраціям, органам місцевого
самоврядування в умовах дії обмежень функціонування транспорту з метою
забезпечення надання своєчасної та в повному обсязі медичної допомоги
населенню, ужити вичерпних заходів щодо забезпечення своєчасного та
безперебійного перевезення до робочих місць медичного та іншого персоналу,
задіяного до заходів протидії поширенню на території області гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
Термін: невідкладно – до стабілізації епідемічної ситуації
4. Про стан виконання п. 2.7
інформувати Головне управління
Держпродспоживслужби в Полтавській області на електронну адресу: E-mail:
pol_gydpss@polvet.gov.ua
5. Контроль за виконання протокольних рішень покласти та секретаріат
регіональної комісії з питань ТЕБ і НС Полтавської області.
Голова регіональної комісії
з питань ТЕБ і НС

О. СИНЄГУБОВ

Відповідальний секретар
регіональної комісії з питань ТЕБ і НС

О. ЛЯШКО

