ПРОТОКОЛ
засідання районного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на
території Ужгородського району
31.03.2020

м.Ужгород

Головувала – керівник з ліквідації наслідків НС на території району Мацко Х.К.
Присутні: згідно списку (додається)
Запрошені: - ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про вжиття заходів із протидії поширенню на території району гострої
респіраторної інфекції, спричиненої коронавірусом COVID-19.
Слухали
Мацко Христина Карлівна –керівник з ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації на території району, яка ознайомила присутніх із порядком денним.
І. Про вжиття заходів із протидії поширенню на території району гострої
респіраторної інфекції, спричиненої коронавірусом COVID-19_____________
(Голуб О.Є., Шигкаренко Л.Ф.)
Заслухавши інформацію з питання порядку денного, з урахуванням
обговорення, відповідно до законів України „Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення”, «Про захист населення від інфекційних
хвороб», рішення засідання тимчасової протиепідемічної комісії при обласній
державній адміністрації 25.02.2020 року, 16.03.2020, протоколів: засідання
Оперативного штабу регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій Закарпатської облдержадміністрації 26.02.2020 №2,
Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій Закарпатської облдержадміністрації 11.03.2020 №1, 16.03.2020 №2,
26.03.2020 №3, комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій райдержадміністрації 18.03.2020 №5, 26.03.2020 №6, розпорядження
голови райдержадміністрації 30.03.2020 №125, розпоряджень керівника з ліквідації
наслідків надзвичайної ситуації на території району 30.03.2020 №2, 31.03.2020 №3,
31.03.2020 №4, спільного розпорядження голови Ужгородської районної ради та
райдержадміністрації 16.03.2020 №1сп «Про посилення заходів щодо запобігання
занесенню та поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 на території району»,
беручи
до
уваги
протоколи надзвичайної
протиепідемічної
комісії
райдержадміністрації 27.02.2020 №2, 11.03.2020 №3, з метою попередження
розповсюдження на території району захворюваності на гостру респіраторну
інфекцію, спричинену коронавірусом COVID-19, з урахуванням обговорення,
комісія вирішила:
1. Інформацію виступаючих прийняти до відома.

2.Комунальному некомерційному підприємству „Ужгородська районна
клінічна лікарня Ужгородської районної ради Закарпатської області” (Голуб
О.Є.), комунальному некомерційному підприємству „Ужгородський районний
центр первинної медико-санітарної допомоги Ужгородської районної ради
Закарпатської області” (Шинкаренко Л.Ф.) розглянути питання щодо створення
медичної мобільної групи, яка буде виїжджати до населення району з підозрою на
коронавірусну інфекцію COVID-19. Про результати доповісти керівнику з
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на території району до 03.04.2020 року.
3. Сектору цивільного захисту райдержадміністрації (Малко Р.М.)
розглянути питання щодо придбання, за рахунок коштів районної Програми
запобігання надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на
2019-2020 роки, засобів індивідуального захисту та дезінфекційних засобів.
4. Головам виконавчих комітетів Середнянської селищної, сільських рад,
Ужгородському районному відділенню поліції Ужгородського відділу поліції
Головного управління національної поліції у Закарпатській області (Крулько
В.М.) забезпечити:
дотримання правопорядку під час реалізації заходів із запобігання
поширенню COVID-19 на території району;
здійснення заходів щодо контролю за дотриманням особами, які підписали
зобов’язання про самоізоляцію при перетині державного кордону та суб’єктами
господарювання карантинних обмежень.
5. Ужгородському МРВ УДСНС України у Закарпатській області
(Ільницький В.Б.) доведення до населення району інформації про необхідність
дотримання карантинних обмежень із використанням гучномовців розміщених на
службовому автотранспорті.
6. Контроль за виконанням рішення із питання порядку денного залишаю за
собою.

Керівник з ліквідації наслідків НС
на території району

Христина МАЦКО

Секретар

Наталія БУЛИНА

