УКРАЇНА
НОВОСЕЛИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
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ПРОТОКОЛ № 31
позачергового засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій
«11» червня 2020 року

м. Новоселиця

'Місце проведення: зал засідань районної державної адміністрації.
Початок роботи - 18.00 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 розвиток епідемічної ситуації на території Новоселицького
району, пов’язаної з гострою респіраторною хворобою СОУШ-19,
спричиненою коронавірусом 8АК8-СоУ-2.
2. Про організацію довозу медичних працівників на робочі місця в
заклади охорони здоров’я.
РОЗГЛЯД ПИТАННЯ:
По першому питанню
Про розвиток епідемічної ситуації на території Новоселицького
району, пов’язаної з гострою респіраторною хворобою СОУШ-19,
спричиненою коронавірусом 8АК8-СоУ-2.
СЛУХАЛИ: інформацію голови районної державної адміністрації
Мельничука О. М., в.о. завідувача Новоселицької міжрайонної філії ДУ
«Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ України» Хмеля В.ГІ.
З урахуванням обговорення зазначеного питання, комісія ВИРІШИЛА:
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1.1.

Інформацію про розвиток епідемічної ситуації на територі
Новоселицького району гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої
коронавірусом $АК$-СоУ-2, взяти до відома.
По другому питанню
2. Про організацію довозу медичних працівників на робочі місця в
заклади охорони здоров’я.
СЛУХАЛИ: начальника відділу освіти районної державної адміністрації
Довганюк А.В., начальника відділу житлово-комунального господарства,
містобудування, архітектури, інфраструктури енергетики та захисту довкілля
районної державної адміністрації Істратій Л.В.
З урахуванням обговорення зазначеного питання, комісія ВИРІШИЛА:
2.1. У зв’язку з підготовкою та проведенням зовнішнього незалежного
оцінювання (далі - ЗНО) та необхідністю довозу учасників з числа випускників
закладів загальної середньої освіти до пунктів проведення ЗНО та у
зворотньому напрямку, зняти з маршрутів руху шкільні автобуси, які задіяні
для довозу медичних працівників.
Термін - негайно
2.2. Відділу житлово-комунального господарства, містобудування,
архітектури, інфраструктури енергетики та захисту довкілля районної
державної адміністрації провести заходи по залученню та укладання договорів
з приватними підприємцями - перевізниками для забезпечення щоденного
довозу медичних працівників та іншого медичного персоналу, мешканців
Новоселицького району до закладів охорони здоров’я Новоселицького району
та м. Чернівці.
Термін - негайно
2.3. Власники автобусів спільно з керівниками закладів охорони
здоров’я забезпечити водіїв засобами індивідуального захисту та організувати
обробку зазначених автобусів миючими засобами у відповідності до
рекомендацій Головного управління Держпродспоживслужби у Чернівецькій
області та ДУ «Чернівецький обласний лабораторний центр міністерства
охорони здоров’я України».
Термін - негайно
2.4. Керівникам медичних закладів забезпечити своїх працівників
засобами індивідуального захисту та особистими посвідченнями, або довідками
з підтвердженням особи як працівника закладу охорони здоров’я.
Термін - негайно
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2.5. Приватним підприємцям - перевізникам для забезпечення
щоденного довозу медичних працівників до закладів охорони здоров’я суворо
дотримуватись затверджених графіків руху на визначених маршрутах.
Термін - постійно
Контроль за виконанням протоколу залишаю за собою.

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

Секретар районної комісії
з питань ТЕБ та НС

