УКРАЇНА
НОВОСЕЛИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ
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ПРОТОКОЛ № 2
позачергового засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій
«10» лютого 2020 року

м. Новоселиця

Місце проведення: кабінет в.о. голови районної державної адміністрації.
Початок роботи - 16.30 год.
Головує: Сольський Б.І. - начальник Новоселицького РС УДСНС України
в Чернівецькій області - заступник голови районної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Присутні: члени комісії згідно затвердженого складу.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про заходи щодо запобігання занесенню і поширенню на території
Новоселицького району гострої респіраторної хвороби, спричиненої
коронавірусом 2019-пСоУ.
2. Про додаткові заходи з пожежної безпеки у побуті та під час
опалювального сезону.

1. Про заходи щодо запобігання занесенню і поширенню на території
Новоселицького району гострої респіраторної хвороби, спричиненої
коронавірусом 2019-пСоУ.
СЛУХАЛИ: інформацію в.о. завідувача Новоселицької міжрайонної філії
ДУ «Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ України» Хмеля В.П.
За результатами доповідей та з урахуванням обговорення зазначеного
питання, комісія ВИРІШИЛА:

Інформацію про заходи щодо запобігання занесенню і поширенню н
території Новоселицького району гострої респіраторної хвороби, спричиненої
коронавірусом 2019-пСоУ, взяти до відома.
1.1.
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1.2. Виконавчим комітетам місцевих рад спільно з Новоселицькою
міжрайонною філією ДУ «Чернівецький обласний лабораторний центр
МОЗ України»
1) забезпечити організацію разом із суб’єктами господарювання, що
провадять діяльність у місцях масового скупчення людей (зокрема на
торговельних об’єктах, у місцях проведення культурно-масових заходів) та
здійснюють перевезення громадським, авіаційним, залізничним та
автомобільним транспортом, заходів з посилення режиму поточної дезінфекції
2) вивчити потребу у придбанні медичних масок для обличчя для
працюючого персоналу на відповідній території місцевих рад.
Термін - лютий - травень 2020 р.
1.3. Виконавчим комітетам місцевих рад визначити приміщення для
додаткового (у разі потреби) розгортання ізоляторів для тимчасової ізоляції
осіб з ознаками гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом
2019-пСоУ.
Термін - до 21.02.2020 р.
1.4. КНП «Новоселицька районна лікарня», КНП «ЦПМСД «Промінь
здоров’я» Новоселицької районної ради», виконавчим комітетам місцевих
рад, забезпечити:
1) організацію госпіталізації осіб з підозрою на гостру респіраторну
хворобу, спричинену коронавірусом 2019-пСоУ в КНП «Новоселицька
районна лікарня».
Термін - лютий-травень 2020 р.
2) виділення спеціалізованих санітарних транспортних засобів (категорії В
або С) для перевезення хворих з підозрою на гостру респіраторну хворобу,
спричинену коронавірусом 2019-пСоУ.
Термін - до 19.02.2020 р.
3) проведення в закладах охорони здоров’я району повного комплексу
робіт, необхідного для виключення можливості внутрішньолікарняного
поширення гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019пСоУ.
Термін —невідкладно

4)
укомплектування спеціалізованих санітарних транспортних засобів
необхідними засобами індивідуального захисту.
Термін - до 19.02.2020 р.

з
1.5. Новоселицькій міжрайонній філії ДУ «Чернівецький обласний
лабораторний
центр Міністерства охорони
здоров’я України»,
виконавчим комітетам місцевих рад забезпечити осіб, які залучені до
розслідування випадків захворювання, діагностики та надання допомоги
хворим та особам з підозрою на гостру респіраторну хворобу, спричинену
коронавірусом 2019-пСоУ, засобами індивідуального захисту, а саме:
ізоляційними халатами або костюмами біозахисту, респіраторами класу
захисту не нижче РРР2, захисними окулярами або щитками, рукавичками
медичними нітриловими та масками медичними (хірургічними).
Термін - до 19.02.2020 р.
1.6. КНП «Новоселицька районна лікарня», КНП «ЦПМСД
«Промінь здоров’я» Новоселицької районної ради», виконавчим
комітетам місцевих рад:
1) забезпечити готовність закладів охорони здоров’я до прийому хворих
на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом 2019-пСоУ,
зокрема наявності необхідних лікарських засобів, витратних матеріалів для
відбору проб для проведення лабораторних досліджень, дезінфекційних
засобів та засобів індивідуального захисту, забезпечення зазначених закладів
транспортними засобами та спеціальним медичним обладнанням, включаючи
пульсоксиметри, апарати штучної вентиляції легень (дитячі та дорослі),
вірусно-бактеріальні фільтри, концентратори кисню тощо.
Термін - лютий-квітень 2020 р.
2) забезпечити перепрофілювання закладів охорони здоров’я району у
разі масового надходження хворих на гостру респіраторну хворобу,
спричинену коронавірусом 2019-пСоУ, переведення усіх закладів охорони
здоров’я на суворий протиепідемічний режим.
Термін - до 01 березня 2020 р. (у разі
масового надходження хворих)
3) забезпечити створення мобільних медичних бригад з метою активного
виявлення хворих на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом
2019-пСоУ.
Термін - до 01 березня 2020 р. (у разі
масового надходження хворих)
1.7. Виконавчим комітетам місцевих рад:
1) Забезпечити визначення ізоляторів для перебування контактних осіб з
метою їх обстеження та здійснення медичного нагляду за ними. Вирішити
питання фінансування закладів для перебування контактних осіб.

4

Термін - до 21 лютого 2020 р. (у разі
масового надходження хворих)

1.8.
КНП «Новоселицька районна лікарня», КНІІ «ЦПМСД «Промін
здоров’я» Новоселицької районної ради», Иовоселицькій міжрайонній
філії ДУ «Чернівецький обласний лабораторний центр Міністерства
охорони здоров’я України» забезпечити проведення підготовки медичних
працівників з питань епідеміології, клінічного перебігу, діагностики та
лікування гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019пСоУ.
Термін - лютий-березень 2020 р.

1.9.
КНП «Новоселицька районна лікарня», КНП «ЦПМСД «Промін
здоров я» Новоселицької районної ради», Новоселицькш міжрайонній філії
ДУ «Чернівецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони
здоров’я України», виконавчим комітетам місцевих:
1) забезпечити запровадження постійного епідеміологічного нагляду за
гострою респіраторною хворобою, спричиненою коронавірусом 2019-пСоУ, на
території Новоселицького району з метою своєчасного здійснення комплексу
протиепідемічних заходів.
Термін - до 01 березня 2020 р.
2) забезпечити проведення симуляційного навчання готовності закладів
охорони здоров’я до госпіталізації хворих з гострою респіраторною
хворобою, спричиненою коронавірусом 2019-пСоУ.
Термін - до 01 березня 2020 р.
2. Про додаткові заходи з пожежної безпеки у побуті та під час
опалювального сезону.
СЛУХАЛИ: начальника Новоселицького РС УДСНС України
Чернівецькій області Сольського Б. І.
За результатами доповіді та з урахуванням обговорення, комісія
ВИРІШИЛА:

у

2.1. Відділу освіти
районної державної адміністрації, КНП
«Новоселицька районна лікарня»,
КНП «Центр первинної медикосанітарної допомоги «Промінь здоров’я» Новоселицької районної ради»,
сектору культури, національностей, релігій, молоді та спорту районної
державної адміністрації спільно з виконавчими комітетами місцевих рад:
- проаналізувати стан справ із забезпечення пожежної безпеки об’єктів
господарської діяльності та населених пунктів, розробити заходи щодо
попередження пожеж та загибелі людей на них;
- привести в належний протипожежний стан будівлі навчальних закладів,
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адміністративні будівлі, споруди лікувальних закладів району, об’єкти
життєзабезпечення населених, будівлі і споруди комунальних підприємств,
створити протипожежні куточки, стенди з наглядною агітацією щодо
попередження пожеж.
Термін - до 02.03.2020 року

2.2.
Виконавчим комітетам місцевих рад, управлінню праці т
соціального захисту
населення
районної державної адміністрації,
Територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) спільно з Новоселицьким РС УДСНС України в Чернівецькій
області організувати періодичне проведення соціальними працівниками
обстежень з відповідною роз’яснювальною роботою серед осіб похилого віку,
неблагополучних сімей та соціально незахищених категорій населення щодо
небезпеки необережного поводження з вогнем.
Термін - протягом зимового
періоду 2020-2021 років
2.3. Виконавчим комітетам місцевих рад створити комісії із залученням
депутатського корпусу, представників Новоселицького РС УДСНС України в
Чернівецькій області, Територіального центру соціального обслуговування
(надання соціальних послуг), Новоселицького РЕМу АТ «Чернівціобленерго» для
проведення обстеження житлових помешкань незахищених верств населення
району з метою недопущення випадків пожеж у житловому секторі.
За результатами скласти акти обстеження та за рахунок коштів місцевих
бюджетів надати допомогу щодо усунення недоліків, які можуть призвести до
виникнення пожеж, перешкоджання евакуації людей або їх загибелі. Вивчити
питання щодо усунення недоліків вказаних в актах обстеження за рахунок коштів
місцевого бюджету.
Термін - до 15.03.2020
2.4. Новоселицькому РС УДСНС України у Чернівецькій області
(Сольський Б.І.):
- провести
роз’яснювальну роботу серед населення району щодо
забезпечення пожежної безпеки за участю особового складу пожежнорятувальних підрозділів, представників органів місцевого самоврядування,
поліції, соціальних служб, охорони здоров’я, служб енергозабезпечення, місцевих
пожежних команд і добровільних пожежних товариств;.
- вжити заходів щодо посилення контролю за станом пожежної безпеки
об’єктів незалежно від відомчої належності та населених пунктів району,
особливу увагу приділяти об’єктам з масовим перебуванням людей, великою
концентрацією матеріальних цінностей.
Термін - періодично протягом
зимового періоду 2020-2021 років
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2.5. Виконавчим комітетам місцевих рад вишукати можливості для
придбання та спільно з Новоселицьким РЕМом АТ «Чернівціобленерго» провести
заходи по встановленню в помешканнях незахищених верств населення
диференціальних автоматичних вимикачів.
Довідково: Диференціальний автомат призначений для захисту людини від уражень електричним
струмом при його зіткненні з струмоведучими частинами електрообладнання або при витоку
електричного струму. У цьому випадку диференційний автомат виконує функції пристрою захисного
відключення. Крім цього, диференційні автоматичні вимикачі сприяють запобіганню пожеж,
викликаних загорянням ізоляції струмоведучих частин деяких електричних приладів.

Термін - до 30.03.2020

Заступник голови районної комісії з питань
ТЕБ та НС - начальник ІІовоселицького
РС УДСНС України в Чернівецькій області

Секретар районної комісії
з питань ТЕБ та НС

Богдан СОЛЬСБКИЙ

Ігор ВОЛОДІН

