УКРАЇНА
НОВОСЕЛИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
вул. Центральна, 37, м. Новоселиця, 60300, тел. (0233) 5-02-39, 5-03-15 Е-таі1: поупз@икг.пеі

ПРОТОКОЛ № 8
позачергового засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій
«16» березня 2020 року

м. Новоселиця

Місце проведення: зал засідань районної державної адміністрації.
Початок роботи - 10.00 год.
Головує: Мельничук О.М. - голова районної державної адміністрації,
голова районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій.
Присутні: члени комісії згідно затвердженого складу.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про хід виконання протокольних рішень районної комісії з питань
ТЕБ та НС №№ 6 та 7 від 13.03.2020 року.
РОЗГЛЯД ПИТАННЯ:
1. Про хід виконання протокольних рішень районної комісії з питань
ТЕБ та НС №№ 6 та 7 від 13.03.2020 року.
СЛУХАЛИ: інформацію в.о. завідувача Новоселицької міжрайонної філії ДУ
«Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ України» Хмеля В.П.,
головного лікаря КНП «Новоселицька районна лікарня» Калараша В.О.,
головного лікаря КНП «ЦПМСД «Промінь здоров'я» Новоселицької районної
ради»
Бежана В.В., т.в.о.
начальника
Новоселицького
відділення
Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області Савчука Е.П., начальника
Новоселицького управління Головного управління Держпродспоживслужби у
Чернівецькій області Мельника І.В.
З урахуванням обговорення зазначеного питання, комісія ВИРІШИЛА:

1.1.
Визначити додаткове місце обсервації осіб з підозрою на захворюван
гострою респіраторною вірусною інфекцією спричиненою коронавірусом СОУГО19, а саме АЗПСМ с. Стальнівці, т а . затвердити оновлений перелік місць
обсервації, що додається.
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1.2.
Мамалигівській сільській об’єднаній територіальній громаді спільн
з Новоселицьким РЕМ АТ «Чернівціобленерго», Новоселицьким відділенням
ПАТ «Чернівцігаз», КНП «ЦПМСД «Промінь здоров’я» Новоселицької
районної ради» провести
відповідні заходи по обстеженню, проведенню
відповідних робіт щодо підготовки додаткового місця обсервації - АЗПСМ с.
Стальнівці до готовності для прийняття осіб на обсервацію.
Термін - негайно
1.3.
Рекомендувати голові районної державної адміністрації, для
здійснення заходів по недопущенню розповсюдження на території
Новоселицького
району
гострої респіраторної хвороби,
спричиненої
коронавірусом СОУГО-19 та з метою забезпечення оперативного реагування на
можливі небезпечні події, виділити з матеріального резерву Новоселицького
району паливно-мастильні матеріали у кількості: 500 (п’ятсот) літрів бензину А95, 500 (п’ятсот) літрів бензину А-76, 500 (п’ятсот) літрів дизельного палива.
Термін - негайно
1.4. Новоселицькому відділенню Сторожинецького ВП ГУНП в
Чернівецькій області, Новоселицькому РС УДСНС України в Чернівецькій
області, головам місцевого самоврядування спільно з Новоселицькою
міжрайонною філією ДУ «Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ
України», КНП «Новоселицька районна лікарня», КНП «ЦПМСД «Промінь
здоров’я» Новоселицької районної ради», Новоселицькому управлінню
Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області:
1) розробити плани дій на випадок необхідної ізоляції на кожний населений
пункт району та маршрути руху транспорту в об’їзд ізольованих населених
пунктів (схема виставлення постів, порядок та маршрути доставки до населених
пунктів необхідних продовольчих товарів, ліків, інших медичних засобів тощо);
2) розробити чіткий алгоритм дій (пам’ятки) для осіб, які прибули з країн, де
є спалах коронавірусу СОУГО-19 на випадок самоізоляції або примусової ізоляції,
довести до відома жителів (осіб, які тимчасово перебувають на території) району
інформацію про відповідальність за порушення вимог карантину.
Термін - негайно
1.5. Органам місцевого самоврядування району, Новоселицькій
міжрайонній філії ДУ «Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ
України» посилити заходи щодо виявлення осіб, які прибули з країн, де є спалах
коронавірусу та провести з ними роз’яснювальну роботу щодо дій по
недопущенню розповсюдження інфекції, інформувати КНП «ЦПМСД «Промінь
здоров’я» Новоселицької районної ради» про виявлених осіб для подальшого
нагляду.
Термін - негайно

з
1.6. Виконавчим комітетам органів місцевого самоврядування району
визначити перелік підприємств, установ та організацій, які забезпечують
функціонування життєзабезпечення та сформувати кількісний склад осіб, які
потребують доїзду до місця роботи в межах Новоселицького району в розрізі
адміністративних територій та надати списки до районної державної
адміністрації.
Термін - негайно
1.7. КНП «Новоселицька районна лікарня»:
1) визначити кількість медичних працівників, які доїжджають до місця роботи
і потребують транспортні послуги та надати списки до районної державної
адміністрації;
2) розглянути можливість зміни графіку роботи зазначених працівників в
одну робочу зміну.
Термін - негайно

1.8.
Виконавчим комітетам органів місцевого самоврядування
управлінню праці та соціального захисту населення районної державної
адміністрації, службі у справах дітей районної державної адміністрації,
Новоселицькому районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді спільно з КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги
«Промінь здоров’я»:
- створити мобільні робочі групи за участю соціальних працівників з метою
моніторингу одиноких, одиноко проживаючих громадян похилого вику та осіб
які перебувають в складних життєвих обставинах (далі - СЖО) з метою
вивчення потреби у забезпечені їх продуктами харчування, ліками,тощо;
- провести заходи щодо уточнення кількості самотніх осіб, самотніх громадян
похилого віку та осіб які перебувають в (далі - СЖО)
- визначити потребу щодо необхідності забезпечення зазначеної категорії осіб
дезінфекційними засобами, продуктами харчування, медикаментами (в тому
числі доступні ліки) і спроможність у власному забезпеченні, за підтримки
родичів, волонтерів та громадських організацій.
- розробити план співпраці між сімейними лікарями та з соціальними
працівниками на відповідній території
щодо роботи із зазначеними
категоріями осіб і з залученням волонтерів та громадських організацій;
- з метою мінімізації переміщення таких осіб, довести до даної категорії осіб
визначити відповідальних працівників органів місцевого самоврядування,
надати контактні дані, з метою отримання інформації щодо потреби в
практичній та емоційній підтримці, інформування про стан здоров’я;
- забезпечити відповідальних працівників органів місцевого самоврядування
достатньою кількістю засобів індивідуального медичного захисту та
дезінфекційними засобами на випадок необхідності відвідування за місцем
проживання.
Термін - негайно
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1.9.
Внести зміни та викласти пункт 1.9. протоколу позачергового засідання
районної комісії з питань ТЕБ та НС № 6 від 13.03.2020 року в наступній редакції:
«З метою попередження поширення гострої респіраторної вірусної інфекції
спричиненої коронавірусом СОУШ-19 рекомендувати голові районної
державної адміністрації виділити з матеріального резерву Новоселицького
району 19 250 (дев’ятнадцять тисяч двісті п’ятдесят) шт. марлевих масок.
Термін - негайно
Контроль за виконанням протоколу залишаю за собою.

Голова районної державної
адміністрації, голова районної
комісії з питань ТЕБ та НС

Олег МЕЛЬНИЧУК

Секретар районної комісії
з питань ТЕБ та НС

Ігор ВОЛОДІН

