КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
вул. Ярослава Мудрого , 2, м. Біла Церква, Київська область, 09117, тел./факс +38(04563)53955
E-mail: rda@bcrda.gov.ua, веб-сайт www,bcrda.gov.ua Код в ЄДРПОУ 19425498
 
АТВЕРДЖУЮ
ЗАТВЕРДЖУЮ
В.о. голови Білоцерківської районної державної адміністрації
__________________ Ю. САВЧУК
«       »                             2020 року
Головний лікар
Білоцерківської
міської лікарні № 2
____________Н.В. 
file_0.png

file_1.bmp

thumbnail_0.png


file_2.bmp

thumbnail_1.wmf






ПРОТОКОЛ №10
ПОЗАЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ
БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
з питань ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
та НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
від «10»  квітня 2020 року


















м. Біла Церква
2020

	
№10 	Протокол	Стор. 2
позачергового засідання комісії Білоцерківської РДА
від 10.04.2020 	 з питань ТЕБ та НС

ГОЛОВУВАВ: 	в.о. голови Білоцерківської районної 
державної адміністрації 					Савчук Ю.С.

Секретар: 		завідувач сектору з питань цивільного захисту	Клочко Ю.М.

Присутні: 		згідно з посадовим складом комісії ТЕБ та НС.



Порядок денний:
HYPERLINK \l "_Toc37439384" 1.	Про запровадження додаткових обмежувальних заходів на території Київської області з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, зокрема щодо пересування та перебування громадян в громадських місцях у період вихідних і святкових днів.	3


 
Вступне слово – від в.о. голови райдержадміністрації Савчука Ю.С.  Про запровадження додаткових обмежувальних заходів на території Київської області з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, зокрема щодо пересування та перебування громадян в громадських місцях у період вихідних і святкових днів та вимоги протоколу позачергового засідання обласної комісії з питань ТЕБ та НС від 10.04.2020 № 11.
СЛУХАЛИ:
Про запровадження додаткових обмежувальних заходів на території Київської області з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, зокрема щодо пересування та перебування громадян в громадських місцях у період вихідних і святкових днів.
ВИРІШИЛИ:
З метою вжиття необхідних додаткових заходів для відвернення загрози, забезпечення безпеки і здоров’я громадян та запобігання поширенню на території Київської області коронавірусної хвороби COVID-19, а також на виконання рішення Державної комісії  з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (протокол № 6 від 09 квітня 2020 року), з урахуванням статей 29, 30 та 32 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» і постанови КМУ від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», (зі змінами) рекомендувати органам місцевого самоврядування Білоцерківського району запровадити відповідно до законодавства додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи на період карантину, зокрема щодо пересування та перебування громадян в громадських місцях у період вихідних і святкових днів             (починаючи з 13 год. 00 хв. суботи 11 квітня 2020 року до 06 год. 00 хв.                  13 квітня 2020 року та з 13 год. 00 хв. суботи 18 квітня 2020 року до 06 год. 00 хв.  вівторка 21 квітня 2020 року).
Термін: період вихідних і святкових днів

Білоцерківському МВ НП ГУ МВС України у Київській області, батальйону патрульної поліції ГУНП МВС України у Київській області: 
	Посилити контроль за виконанням громадянами обмежувальних заходів та забезпечити громадський порядок на території населених пунктів Київської області із залученням місцевих формувань охорони громадського порядку на період карантину, в тому числі у парках, лісопаркових зонах та в місцях масового перебування людей особливо у період вихідних і святкових днів. 
Термін: період вихідних і святкових днів
Посилити контроль за виконанням обмежувальних заходів у культових спорудах в населених пунктах Білоцерківського району. 
Термін: до покращення епідемічної ситуації. 
Сільським головам, в.о. селищного голови:
обмежити доступ громадян до місць поховань на території міських, селищних та сільських кладовищ відповідно до підпункту 2 пункту 2 постанови КМУ від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами, внесеними постановою КМУ від 
02 квітня 2020 року № 255), а саме переміщення групою осіб у кількості більше ніж дві особи. 
Термін: на час дії карантину.
Білоцерківському міському відділу лабораторних досліджень Київського обласного лабораторного центру МОЗ України:
У разі виявленні працівників, хворих на COVID-19, в організованих трудових колективах забезпечити: 
	Запровадження протиепідемічних обмежувальних заходів до суб’єктів господарювання, де виявлені хворі, строком на 14 календарних днів; 
	Складання плану ліквідації вогнища інфекційного захворювання по кожному суб’єкту господарювання, де виявлені працівники, хворі на COVID-19, та контроль за його виконанням. 
Термін: до покращення епідемічної ситуації
Сільським головам, в.о. селищного голови, відділу загально-організаційної та кадрової роботи, сектору культури, молоді та спорту райдержадміністрації:
	Організувати проведення роз’яснювальної роботи серед населення, релігійних установ та висвітлення прийнятих рішень щодо запровадження максимальних обмежувальних заходів на території Білоцерківського району, зокрема у вихідні та святкові дні.
Сільським головам, в.о. селищного голови, відділу загально-організаційної та кадрової роботи:
	Організувати проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо встановлення адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення правил протиепідемічних заходів та санітарного законодавства;
	Рекомендувати громадянам у разі появі перших ознак респіраторної інфекції залишатися вдома (за місцем перебування (проживання)) і негайно звертатися за медичною допомогою до закладу охорони здоров'я за місцем обслуговування
Термін: негайно та до покращення епідемічної ситуації 
Сільським головам, в.о. селищного голови:
Інформацію про запровадження та виконання органами місцевого самоврядування Київської області додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів щодо пересування та перебування громадян в громадських місцях у період вихідних і святкових днів надати до секретаріату районної комісії з питань ТЕБ та НС.
Термін: на 12:00 13 квітня 2020 року та    12:00 21 квітня 2020 року
Контроль за виконанням покладаю на себе та завідувача сектору з питань цивільного захисту, агропромислового розвитку та економіки Клочка Ю.М.
Секретар комісії 		Ю. КЛОЧКО

