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ПРОТОКОЛ №3
засідання комісії
11.03.2020

Ужгород

Головував – голова Ужгородської РДА - Вячеслав ДВОРСЬКИЙ
Присутні: згідно списку (додається)
Запрошені: - згідно списку (додається)
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
І. Про запобігання виникненню на території району
хвороби 2019 (COVID-19).

короновірусної

Слухали
Дворського В.М. –голову Ужгородської райдержадміністрації, який
ознайомив присутніх із порядком денним.
І. Про запобігання виникненню на території району короновірусної хвороби
2019 (COVID-19)____________________________
_
_________
(Голуб О.Є., Байда Г.М.)
Заслухавши інформацію з питання порядку денного, з урахуванням
обговорення, керуючись законами 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, 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, беручи до уваги
протокол надзвичайної протиепідемічної комісії райдержадміністрації 27.02.2020
№2, обговоривши, комісія вирішила:
1. Інформацію виступаючих прийняти до відома.
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2. Забезпечити виконання заходів, визначених Планом протиепідемічних
заходів щодо запобігання занесенню і поширенню в Ужгородському районі
гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19.
3. Запровадити у всіх закладах загальної середньої та позашкільної освіти
району, включаючи НВК, ІРЦ, ДШМ, спортивні школи тритижневий карантин,
починаючи із 12.03.2020 до 03.04.2020 року.
4. Головам Середнянської селищної, сільських рад:
запровадити тритижневий карантин у дошкільних навчальних закладах
району, починаючи із 12.03.2020 до 03.04.2020 року;
заборонити проведення масових заходів на термін дії карантину;
проводити масово-роз’яснювальну роботу серед населення щодо
запобігання виникненню на території відповідної сільської ради короновірусної
хвороби 2019 (COVID-19), залучивши для цього депутатський корпус відповідної
сільської ради та актив села та необхідності щодо дотримання санітарногігієнічних вимог з метою зниження імовірності поширення COVID-19 та правил
(порядку) поведінки при загрозі, виникненні, зараженні COVID-19;
забезпечити, при необхідності виділення коштів для придбання засобів
дезінфекції та засобів індивідуального захисту особам, що залучатимуться для
виконання робіт у разі загрози виникнення або виникнення COVID-19.
5. Відділам райдержадміністрації: освіти (Михайлишина М.І.),
культури, молоді та спорту (Котляр М.З.):
посилити дезінфекційні заходи у закладах загальної середньої та
позашкільної освіти району, включаючи НВК, ІРЦ, ДШМ, спортивні школи
району;
заборонити проведення на території району масових заходів на термін дії
карантину;
забезпечити проведення заходів із дотримання санітарно-гігієнічних вимог
до регламентованого мікроклімату та режиму вологого прибирання з
використанням засобів дезінфекції.
6. Комунальному некомерційному підприємству „Ужгородська районна
клінічна лікарня Ужгородської районної ради” (Голуб О.Є.), комунальному
некомерційному
підприємству
„Ужгородський
районний центр
первинної медико-санітарної допомоги Ужгородської районної ради”
(Шинкаренко Л.Ф.), Ужгородському районному територіальному центру
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (Гомович І.І.):
обмежити відвідування хворих у стаціонарних закладах охорони здоров’я
та осіб, що перебувають у закладах сфери соціального захисту;
ввести в закладах охорони здоров’я та у закладах сфери соціального захисту
підвищений протиепідемічний режим;
провести у кожному медичному закладі навчання, тренування щодо
готовності персоналу до дій при госпіталізації (прийому) осіб з ознаками
COVID-19;
забезпечити проведення заходів із дотримання санітарно-гігієнічних вимог
до регламентованого мікроклімату та режиму вологого прибирання з
використанням засобів дезінфекції;
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виділення коштів для придбання засобів
дезінфекції
та
засобів
індивідуального захисту особам, що залучатимуться для виконання робіт у разі
загрози виникнення або виникнення COVID-19.
7. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації
(Зизич А.В.):
обмежити відвідування населенням вищезазначеного управління, визначивши
відповідні години відвідування;
забезпечити проведення заходів із дотримання санітарно-гігієнічних вимог
до регламентованого мікроклімату та режиму вологого прибирання з
використанням засобів дезінфекції.
8. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Ящищак О.В.),
сектору фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації
(Данчевська Е.З.) спільно із сектором цивільного захисту райдержадміністрації
(Малко Р.М.), при необхідності:
забезпечити фінансування заходів із районного бюджету, у т.ч. резервного
фонду для запобігання виникненню на території району надзвичайної ситуації,
пов’язаної із занесенням і поширенням короновірусної хвороби 2019 (COVID-19);
виділення коштів для придбання засобів дезінфекції та засобів
індивідуального захисту особам, що залучатимуться для виконання робіт у разі
загрози виникнення або виникнення COVID-19.
9. Ужгородському МРВ УДСНС України у Закарпатській області
(Ільницький В.Б.), при необхідності забезпечити стан готовності підрозділів
радіаційно-хімічного та біологічного захисту до проведення заходів з дезінфекції
транспортних засобів, приміщень та окремих територій.
10. Ужгородському районному відділенню поліції Ужгородського
відділу поліції Головного управління національної поліції у Закарпатській
області забезпечити, на території району силами підпорядкованих підрозділів
громадський порядок на термін дії карантину.
11. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника
голови райдержадміністрації (Мацко Х.К.), Ужгородську міськрайонну філію ДУ
«Закарпатський обласний лабораторний центр МОЗ України» (Пшеничний О.Г.),
головного лікаря комунального некомерційного підприємства „Ужгородська
районна клінічна лікарня
Ужгородської районної
ради” (Голуб О.Є.),
комунальне некомерційне підприємство „Ужгородський районний центр
первинної медико - санітарної допомоги Ужгородської районної ради”
(Шинкаренко Л.Ф.).

Голова Ужгородської РДА

Вячеслав ДВОРСЬКИЙ

Секретар комісії

Наталія БУЛИНА

