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ПРОТОКОЛ ЛЪ l вiд 1б.03.2021 року

Постiйноi KoMicii з питань техногенно- екологiчноТ безпеки та надзвичайних ситуаttiй

ГОЛОВУВАВ: В.о. селищного голови, заступник селищного гоJIови ГостомеrlьськоТ
селищноi ради Каплонов Б. С.
ПРИСУТНI: заступник голови KoMicii !окай О. А. (заступник селищного голови),
ВiДПОВiДаЛЬний секретар KoMiciI Чикмарьова М. О. (начальник вiллiлу комунальноТ
власностi Управлiння житлово-комунального господарства. iнфраструктури та безпеки
отг), члени ПостiйноТ KoMiciT: Стаскевич С. В. (начальник вiддiлу охорони здоров'я).
Шпильковська О. О. (нача-гrьник вiддiлу освiти).
слухАлИz кПро попереdеrcення розповсюdlrcеttня HoBo| -rвtъ,li KopoHaBipl,cttoi' iH4leKtlii'
(COVID-I9) mа ввеdення обм,ееrcувальнtlх зжоdiв н0 mерumорii' I-осmомельськоi'
mер umорiаль Hot zp otпad u >.

За iнформацiсю MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни станом на ранок lб березня 202l
року в YKpaTHi було заресстровано 9 642 випадкiв захворювання COVID-I9, зокрема.
захворiли 474 дитини. Вiдповiдно до службовоТ записки J\ЬOЗ-02/7 вiд lб.03.202l р.
начальника вiддiлу охорони здоров'я Гостомельськот селищноТ громади С. CTaci. , вича
вiдмiчаеться зростання захворюваностi на covlD-l9 серед населення громади. Таким
чином, icHye потенцiйНа загроза виникнення надзвичайноТ ситуаuiТ приролного xapaцTepv
(ВiДПОВiДНО ДО КЛаСИфiКатору надзвичайних ситуацiй, затвердженого та введеIlоl.о в jlilt-l
наказоМ.ЩержспоЖивстандаРту УкраТНи вiД l1.10.20l0 Jф 457 вiднОситься до категtlрii
кНадзвичайна ситуацiя природного характеру)) код 207l]l кНалзвичайна си.гуаltiя.
пов'язана з екзотичним та особливо небезпечними захворюванI{ям Лю/-lей (oKpcMi
випадки)>, яка може набути регiоншtьного рiвня (вiлповiлllо ло пуliкr,iв 4 та 9 11орялку
класифiкацii надзвичайних ситуачiй за Тх рiвнями. заl,верджеt{ого постановою l(абiне,гr,
MiHicTpiB Украiни ыд24.0З.2004 ЛЬ З68).

ВИРlШИЛИ:
1. З метоЮ попередження розпоВсюдженнЯ новоТ хвилi коронавiрусноi iнфекцiТ (COVID-
19) на територiт громади , з урахуванням ймовiрного розвитку складнот епiдемiчttот
ситуацiI, вiдповiднО до статей 28, 30 Закону УкраТни кПро забезпечення санiтарrtого та
епiдемiчнОго благополуччя населення), ввести обмехtувальнi заходи на територii громади
з 00 год.00 хв. l7.03.2021 до 05.04.202l року, а саме:



о

о

о

о

перевести освiтнiй процес у закладах загапьноТ середньоТ, гlозаtлкiльноТ освi,ги ycix r-иtliв, форrrвласностi громади на дистанцiйну форму;

обмежити проведення спортивних заходiв натериторiт Гостомельськоiтериторiальнот 
"громади;

призупинити роботу культурно-масових заходiв, тоIцо;

забезпечити недопущення до роботи працiвникiв пiлприсмств та установ громади з ознаками
iнфекцiйного захворювання.

2, Взяти до вiдома iнформацiю начаJIьника вiддiлу охорони здоров'я ['остомельськоТ
селищноi ради про те, що у громадi пiдготовленi до посиленого прийому хворих tla
KopoHaBipyc Covid-l9.
3. ВiддiлУ освiти ГостомельськоI сели1,1IноТ ради. вiztлi.llУ l(уJIьтури ГостомельськоТ
селищноТ ради, вiддiлу молодi та спорту ГостоьlсльськоТ селиlllllоl'рали. вiltлiлу
соцiального захисту населення Гостомельськот сеrlищноi ради, вiддiлу у справах дiтей
гостомельськоi селищноi ради, структурним пiдроздiлам Гостомельськот селищнот ради:

3.1.забезпечити виконання п.1 цього протоколу;
3.2. внестИ корективИ до навчilлЬних планiВ ocBiTHix програМ закладiв загальноI серелньоТ

освiти;

3.3. органiзувати навчання з використанням моэtслuвосmей ducпlalttliйltoi'ocBiпltt, iHTeptteT-
pecypciB, тощо;
3,4, забезпечити вхiдний санiтарний контроль у примiщеннях дитячих, спортивних.
соцiа_гlьних, культурних та спецiалiзованих закладiв, тощо.

Вiдповiдальнi: Шпильковська о. о.. [lавленко к. м." LLIатiлirr II. А,

TepMiH: з 17.0З.202l

5, СтруктУрниМ пiдроздiлам Гостомельськоi селищноi ради, керiвникам пiдприсмств.
устаноВ та органiзацiй, незалех<но вiД фор* власностi та пiдпорЯдкування, розмiщених на
територiт Гостомельськот територiа,rьноi громади:
5.1. забезпечити виконання п.l цього протоколу;

5,2, посилити дезiнфекцiйнi заходи в мiсцях проведення масових заходiв (до 60 осiб).
пiдтримуВати дотриМання норМативних показникiв температури повiтря та tIроводити
наскрiзне провiтрювання в примiщеннях;

5.3. в адмiнiстративних будiвлях, примiщеннях Гостоме.ltьськоi селищно рали i ЖЕКiв.
торговельних закладах та заклаДах харчування" примiщенIlях гrрийомУ громадя}I. 'гощо
забезпечити вхiдний санiтарний контроль та обмежити доступ вiдвiдувачiв.

вiдповiдальнi: керiвники структурних пiдроздiлiв Гостомельськот селищноi ради по
напрямках.



6. Контроль за виконанням протокольних доручень покласти на начальника Управлiння з

питань гуманiтарних питань ГостомельськоТ селищноI рали HoBiKoBy Н. В. та керiвники
структурних пiдроздiлiв Гостомельськоi селищноТ ради по напрямках.

Пiдписали:

голова Постiйноi koMicii

вiдповiда-пьний секретар

Борис КАПЛОНОВ

Маргарита ЧИКМАРЬОВА


