УКРАЇНА
ВОЛНОВАСЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОТОКОЛ № 3
МІСЦЕВОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

м. Волноваха

13 жовтня 2021 року

Головує:Головамісцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій, керівник Волноваської міської військово-цивільної
адміністрації І.Лубінець.
Присутні:члени комісії за окремим списком (додається).
Запрошені: за окремим списком (додається).
Порядок денний
І. Про встановлення на території Волноваського міської територіальної
громади «помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19 та
організацію виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09
грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусомSARS-CoV-2» (із змінами).
.
ДОПОВІДАЛИ:

Жигун Вадим Петрович – начальник відділу цивільного захисту,
мобілізаційної та оборонної роботи Волноваської міської
військово-цивільної адміністрації;
Любченко Сергій Миколайович - т.в.о директора КНП
«Волноваський районний центр первинної медико-санітарної
допомоги Волноваської районної ради»

13.10.2021 року відбулось позачергове засідання Місцевої комісії з питань з
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Заслухавши доповідь начальника відділу цивільного захисту, мобілізаційної та
оборонної роботи Волноваської міської військово-цивільної адміністрації щодо
погіршення епідемічної ситуації на території Волноваської міської територіальної
громади. Також було донесено протокольне рішення позачергового засідання
Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
від 12.10.2021 року № 37.
Заслухавши доповідь т.в.о директора КНП «Волноваський районний центр
первинної медико-санітарної допомоги Волноваської районної ради» що станом на
території громади с початку 2021 року захворіло 917 осіб, летальних випадків 30. За
тиждень з 04.10.2021 року по 10.10.2021 року захворіло 110 осіб.

За результатами доповідей, з урахуванням обговорення та на виконання
постанов Верховної Ради України від 17 листопаду 2020 року № 1004 «Про своєчасне
інформування громадян у разі посилення протиепідемічних заходів з метою належної
підготовки до такого посилення» та Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020
року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусомSARS-CoV-2 (із
змінами).
Вирішили:
1. Відповідно до пункту31 постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня
2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України
гострої респіраторної хвороби СOVID-19, спричиненої коронавірусомSARS-CoV-2 (із
змінами) встановити з 00 год. 00 хв. 14 жовтня 2021 року «помаранчевий» рівень
епідемічної небезпеки гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусомSARS-CoV-2 на території Волноваського міської територіальної
громади. Запровадити на території Волноваської міської територіальної громади
обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для «помаранчевого» рівня
епідемічної небезпеки (зі збереженням обмежень для «жовтого» рівня небезпеки)
поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, а саме:
1.1. Заборонити збори та масові заходи за участю більше ніж 50 осіб.
Проводити заходи з дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09
грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби СOVID-19, спричиненої корона
вірусом SARS-CoV-2 (із змінами);
1.2. Заборонити роботу спортзалів, фітнес-центрів та закладів культури, крім
тих закладів, де персонал та відвідувачі мають документа, що підтверджує отримання
повного курсу вакцинації; чи міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного
сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою дводозної
вакцини (жовті сертифікати) або однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами
дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені Всесвітньою організацією
охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях,
негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції; експрестесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведене не більш як за
72 години до здійснення заходу (відвідування закладу) або одужання особи від
зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного
вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу
Дія, крім осіб, які мають медичні протипоказання.
1.3.
Рекомендуватипроведення
процесу
вакцинації
представників
торгівліпродовольчими/непродовольчими
товарамита
представників
сфер
обслуговуванняв наявних пунктах щеплень та вакцинації за допомогою виїзних
мобільних вакцинальних сесій у разі відсутності постійних пунктів щеплень.
1.4. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи та поширення соціальної
реклами серед населення, у тому числі через засоби масової інформації, соціальні
мережі та інші канали інформації щодо:
профілактики захворювання на гостру респіраторну хворобу СOVID-19,
спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 (у тому числі шляхом вакцинації) і
можливих наслідків захворювання на неї;

епідемічної ситуації на території Волноваської міської територіальної
громади, необхідності суворо дотримуватися запроваджених протиепідемічних
карантинних заходів та заходів з попередження захворювання СOVID-19.
1.5. Активізувати роботу комісії з перевірки дотримання вимог постанови
Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення
карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами).
1.6. Пасажирські
перевозки у громадському транспорті здійснювати з
дотриманнямвстановлених санітарно-епідемічних вимог в умовах карантину,
дотримання режиму носіння захисних масок, соціальної дистанції, здійснення
визначених заходів дезінфекції такількість пасажирів, які перевозяться в салоні
маршрутного таксі, не повинна перевищувати кількості обладнаних для сидіння місць.
2. Волноваському відділу поліції ГУНП в Донецькій області, ГУ
Держпродспоживслужби у Волноваському районі Донецької області в межах
компетенції забезпечити здійснення посиленого контролю за виконанням
протиепідемічних обмежувальних заходів, визначених постановою Кабінету Міністрів
України від 09 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2 (із змінами), за дотриманням санітарного законодавства, обмежувальних
протиепідемічних заходів під час карантину в громадському транспорті, закладах
дошкільної освіти, фізичної культури та спорту, громадського харчування, закладах,
що надають послуги з розміщення, ринках, об'єктах торгівлі продовольчими та
непродовольчими групами товарів, розважальних закладах, особливу увагу
приділивши дотриманню масочного режиму та наповненості пасажирського транспорту.
Посилити нагляд (контроль) під час проходження масових заходів за
дотриманням обмежувальних протиепідемічних заходів відповідно до встановленого
«помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки,забезпечити вжиття необхідних заходів
реагування у разі виявлення факту порушення вимог законодавства щодо карантинних
обмежень.
Термін виконання: на період карантину
3. КНП «Волноваська центральна районна лікарня»
розглянути
можливістьрозгортання додаткових ліжко-місць в закладі охорони здоров’я для
госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19.
Контролювати дотримання критеріїв госпіталізації пацієнтів
з гострою
респіраторною хворобою COVID-19 шляхом неухильного виконання галузевих
стандартів організації надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу
COVID-19.
Термін виконання: на період карантину
4. КНП «Волноваський районний центр первинної медико-санітарної
допомоги Волноваської районної ради» збільшити кількість тестувань методом
полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигенакоронавірусу
SARS-CoV-2.

Термін виконання: на період карантину
5. Відділу освіти Волноваської міської військово-цивільної адміністрації
перенести осінні канікули у закладах освіти територіальної громади з 18.10.2021 року.
6. Відділу цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи направити
копію протоколу усім причетним, забезпечити висвітлення рішень місцевої комісії з
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на офіційному веб-сайті
Волноваської міської військово-цивільної адміністрації.

Голова комісії

І. Лубінець

Секретар комісії

Н. Гільова

