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протокол м 3
засiдання раЙонноТ KoMiciT

з питань техногенно-екологiчноi безпеки та надзвичаЙних ситуацiЙ

05 березня2020 року м. Вололимир-I]оlt и l tc t,Klr iл

Головував: в. о, голови, керiвник апарату районноi державноТ
адмiнiстрацiТ, голова районноi KoMicii з питанъ техногенно-екологiчноТ
безпеки та надзвичайних ситуацiй Романюк С.Й.
Присутнi: члени KoMiciT.
Запрошенi: Устилузький мiський та сiльськi голови.

Порядок денний:
1. Про заходи запобiгання можливого поширення на територii

району гостроi респiраторноi хвороби COVID-19, спричиненоi
короно BipycoM SARS-CoV-2.

Слухали: 1. Щиректора комунального пiдприсмства Володимир-
Волинського центру первинноТ медичноi допомоги Чубок К. В.

2. Медичного директора КП <Володимир-Волинське ТМО)) Баюна
в.в.

З. Лiкара-лаборанта гiгiенiста дослiджень хiмiчних факторiв
навколишнього середовища Володимир-Волинського мiськрайонного
вiддiлу ЩУ <Волинський ОЛЦ МОЗ УкраiЪю> Статкевич А. Т.

У cBiTi заре€стровано 90 9З7 лабораторно пiдтверлжених випадкiв
COVID-l9, з них З ||7 - летальнi. В европейському регiонi Bipyc
поширився в 31 краiнi i 2158 випадкiв вже лабораторно пiдтверлженi, з
них 3б летаJIьних.

Всесвiтня органiзацiя охорони здоров'я пiдвищила piBeHb ризику
поширення у cBiTi нового типу KopoHaBipycy Covid-19 до (дуже
високого)).

В YKpaTHi заресстрований перший випадок захворювання
спричинений новим KopoнaBipycoM у м. Чернiвцi.

Заслухавши та обговоривши порядок денний з метою
завезення i розповсюдження на територiТ району випадкiв
спричинених новим корона BipycoM комiсiя ВИРIШИЛА:

гrа С'ОVII)- l9.

недопуtцсlltiя
захворюваI]ь,



1. Устилузькому MicbKoMy головi Полiщуку В. Р., Зарiчансъкому
(Пальонцi I.A.), Зимнiвському (Католику В.А.) та Оваднiвському
(Панасевичу С.С.) сiльським головам, спiльно з Володимир-Волинським
мiськрайонним вiддiлом ЩУ <Волинський ОЛЦ МОЗ УкраТни>> Онищуком
В.М., начаJIьником Володимир-Волинського районного управлiння
головного управлiння Щержспоживслужби в областi, Лозовицькою Н.С.
домогтися постiйного проведення профiлактичних i протиепiдемiчних
заходiв щодо розповсюдження на територii району гостроТ респiраторноТ
хвороби COVID-l9, спричиненоi короно BipycoM SARS-CoV-2.

2. В. о. директора КП <Володимир-Волинське ТМО> Клачуку
забезпечити:
- готовнiсть лiкарнi до госпiталiзацii хворих та свосчасне надання
медичноТ допомоги у випадках пiдозри на гостру респiраторну хворобу
COVID-19;
- органiзувати проведення навчання медичного персоналу iнфекцiйного
вiддiлення лiкарнi, iнших вiддiлень лiкарнi заходам особистоi безпеки,
питанням дiагностики, профiлактики та лiкування гостроТ респiраторноТ
хвороби COVID- 19;

- подати в районну державну адмiнiстрацiю проект розпорядження голови

райдержадмiнiстрацiТ про склад ТимчасовоТ районноТ протиепiдемiчноТ
KoMiciT, проект Положення про Тимчасову районну протиепiдемiчну
комiсiю та районний план протиепiдемiчних заходiв щодо запобiгання
занесенню i поширенню на територii району гостроI респiраторноТ
хвороби, спричиненоТ KopoHaBipycoM 2019-пСоV, на 2020 piK.

З. Володимир-Волинському вiддiлу регiонального лабораторного
центру МОЗ УкраiЪи в областi Онищуку В.М., комунальному
пiдприсмству Володимир-Волинського центру первинноi медичноТ

допомоги Чубок К. В. забезпечити iнформування населення через засоби
масовоi iнформацiТ про заходи профiлактики захворювання на гостру

респiраторну хворобу COVID- 1 9.

4. Устилузькому MicbKoMy та сiльсъким головам органiзувати

разом iз директорами шкiл, завiдуючими дошкiльними дитячими
закладами та iншими суб'сктами господарювання в районi , що провадять
дiяльнiсть у мiсцях масового скупчення людей та з пiдприсмцями tIio
здiйснюють перевезення громадським транспортом населення
забезпечити заходи з проведення поточноi дезiнфекцiТ.

5. Начальнику Володимир-Волинського вiддiлу регiонального
лабораторного центру МОЗ УкраiЪи в областi Онищуку В.М. пiдготовити
наглядно-агiтацiйнi матерi€ши з питань додержання санiтарно-епiдемiчних
правилах пiд час перевезення пасажирiв при загрозi виникнення та
поширення гострих iнфекцiйних респiраторних захворювань.

6. Заступнику начальника вiддiлу регiонального розвитку
райдержадмiнiстрацii Чуцькому П.А. провести нараду з пiдприсмцями
перевiзниками з питання додержання санiтарно-епiдемiчних правилах в
транспортних засобах пiд час перевезення пасажирiв у загрозi виникнення
та поширення гострих iнфекцiйних респiраторних захворювань



7. Контроль за виконання рiшення
Володимир-Волинського мiськрайонного вiддiлу

МОЗ Украiни>> Онищука В.М
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