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ПРОТОКОЛ № 27
позачергового засідання Волинської регіональної комісії
з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
06 липня 2020 року

м. Луцьк

Головував: Голова облдержадміністрації, голова Волинської регіональної
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій (далі - Регіональна комісія) ПОГУЛЯЙКО Ю.М.
Секретар
комісії:

Головний спеціаліст відділу заходів цивільного захисту Управління
з питань цивільного захисту облдержадміністрації ЛАЖОК М.А.

Присутні: Члени Регіональної комісії (згідно із списком).
Порядок денний:

?

Про епідемічну ситуацію в області та застосування посилення
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню гострої
респіраторної хвороби СОУШ-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2.
СЛУХАЛИ:
Головного державного санітарного лікаря області ЯНКОНгВ. про
епідемічну ситуацію в області та посилення протиепідемічних заходів.
ВИСТУПИЛИ:
ЩЕРБАК Т.В.,
ТИМОЩУК Л.А.,
ПОТАПЕНКО В.С.

ЛОЗИНСЬКИЙ Б.В.,

БЛАЩУК О.А.,

Заслухавши інформацію, з урахуванням її обговорення, на виконання
вимог постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 392
«Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби СОУШ-19, спричиненої коронавірусом
БАББ-СоУ^» - із змінами (далі - Постанова), подання головного державного
санітарного лікаря області, ВИРІШИЛИ:
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1.
За поданням головного державного санітарного лікаря області
від 06 липня 2020 року № 6.1/6980 та з урахуванням аналізу епідемічної ситуації
і наявності ознак для посилення протиепідемічних заходів продовжити на
території області посилення протиепідемічних заходів з встановленими
особливостями діяльності та обмеженнями при проведенні масових (культурних,
розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних, у тому числі,
весільних, поминальних, ювілейних, випускних вечорів тощо) заходів з
кількістю учасників не більше 10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення
роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування,
навчально-тренувальних зборів спортсменів національних збірних команд
України з олімпійських, неолімпійських, національних видів спорту та видів
спорту осіб з інвалідністю, навчально-тренувального процесу спортсменів
командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів;
- визнати такими, що втратив чинність пункт 1 рішення Регіональної
комісії від 26 червня 2020 року № 24;
- особливості та обмеження при проведенні масових заходів:
а) при вході та в місцях масового скупчення відвідувачів організовуються
місця для обробки рук спиртовмісними антисептиками з концентрацією активно
діючої речовини понад 60 % для ізопропілового спирту та понад 70 % етилового
спирту та наноситься тимчасове маркування для забезпечення дотримання
дистанції не менше 1,5 метри;
б) при проведенні заходів в приміщеннях, працівники та відвідувачі
повинні перебувати в респіраторах або захисних масках, що прикривають рот та
ніс протягом всього часу;
в) при проведенні заходів з розміщенням відвідувачів на сидячих місцях:
відстань між окремо встановленими місцями для сидіння або столиками
повинна становити не менше 1,5 метри;
розміщення за одним столом дозволяється для не більше як чотирьох осіб
(без урахування дітей віком до 14 років);
у залах зі стаціонарним розміщенням місць для сидіння розміщення
відвідувачів здійснюється з вільним місцем поруч, спереду, позаду;
г) усім відвідувачам та працівникам закладів проводиться температурний
скринінг при вході (на початку зміни);
ґ) дезінфекцію поверхонь проводиться не рідше, ніж кожні 2 години;
д) вологе прибирання з використанням миючих та дезінфекційних засобів
здійснюється не рідше, ніж кожні 2 години та після закінчення робочого
дня/заходу;

з
е) провітрювання/кондиціонування приміщень проводиться протягом не
менше 15 хвилин перед відкриттям та кожні дві години протягом дня;
є) харчування під час проведення заходів в приміщенні забороняється;
ж) здійснюється
централізований
збір
використаних
засобів
індивідуального захисту, паперових серветок в окремі контейнери (урни) з
кришками та одноразовими поліетиленовими пакетами з подальшою
утилізацією;
з) відвідувачі зобов’язані:
чітко дотримуватись вказівок організаторів щодо дотримання
протиепідемічних заходів;
не відвідувати заходи у разі виникнення респіраторних симптомів (нежить,
біль в горлі, кашель, чхання, підвищення температури тощо);
дотримуватись респіраторної гігієни та етикету кашлю.
*
Строк: з 06 липня 2020 року
2. Місцевим комісіям з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій:
1) забезпечити виконання та контроль за виконанням суб’єктами
господарювання пункту 1 цього рішення Регіональної комісії;
2) при прийнятті власних рішень керуватись рішеннями Регіональної
комісії.
Строк: постійно протягом дії
протиепідемічних заходів
3. Камінь-Каширській, Ківерцівській, Ратнівській місцевим комісіям з
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій спільно з
відповідним органам місцевого самоврядування та з дотриманням вимог
законодавства:
1) розглянути питання щодо встановлення у селах Раків Ліс, Воєгоща,
Брониця Камінь-Каширського району, смт Ратне, м. Ківерці особливостей
діяльності та обмежень (вимог):
а) торгівлі промисловою групою товарів, крім харчових продуктів та
сировини;
Строк: на період з 09 по 12
липня 2020 р.
б) проведення богослужінь;
Строк: на період з 11 по 12
липня 2020 р.
12
2) активізувати роботу щодо інформування населення про застосування
посилення протиепідемічних заходів на території районів, населених пунктів.
Строк: невідкладно
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4.
Керівникові робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної
ситуації природного характеру регіонального рівня, пов’язаної із поширенням
коронавірусної хвороби СОУГО-19 на території Волинської -області,
Тетяні ЩЕРБАК в межах повноважень, визначених у статті 75 Кодексу
цивільного захисту України, у разі спалаху та значним збільшенням
захворюваності на коронавірусну хворобу СОУШ-19 у населених пунктах
області, районах, що підтверджено поданням головного державного санітарного
лікаря області, невідкладно вирішувати питання зупинення діяльності
відповідних суб’єктів господарювання. Про прийняте рішення негайно
повідомляти суб’єктів господарювання, Регіональну та місцеві комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, відповідні
райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, контролюючі органи.
Строк: протягом дії
протиепідемічних заходів
5.
Обласній групі моніторингу виконання вимог рішень регіональної
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуації щодо
запобігання поширенню на території області гострої респіраторної хвороби
СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом БАЯБ-СоУ^ забезпечити проведення
відповідного моніторингу та вжиття передбачених законодавством заходів
реагування.
Строк: постійно протягом дії
протиепідемічних заходів6
6.
Взяти до уваги, що згідно з пунктом 10 Типового положення про
регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і
надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 17 червня 2015 року №409 та пунктом 10 Положення про Волинську
регіональну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації
від 17 липня 2015 року № 292, зареєстрованого в Головному управлінні юстиції
у Волинській області 29 липня 2015 року за №21/1431 рішення Регіональної
комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов’язковими для виконання
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями, розташованими на території
області.
(Проголосовано одноголосно)
Голова облдержадміністрації,
голова Регіональної комісії

Відповідальний секретар
Регіональної комісії

Михайло ЛАЖОК

