ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ПРОТОКОЛ № 18
ЗАСІДАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ
З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
від “ 16 ” квітня 2020 року
Головував: Боднар Р. М.
Запрошені: за окремим списком.
Про додаткові заходи щодо недопущення поширення захворювань,
спричинених коронавірусом СОУШ-19
Слухали Кравченко Л.М. (головного державного санітарного лікаря
Черкаської області), яка поінформувала про постанову Головного державного
санітарного лікаря України від 16.04.2020 року № 10 та вимоги постанови
Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. №211, зі змінами, щодо
проведення додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів, особливо
в період вихідних та святкових днів, а саме заборону функціонування ринків,
рекомендації щодо проведення богослужінь, обрядів, церемоній та процесій
в культових будівлях, інших місцях богослужінь або релігійних зібрань, місцях
паломництва, а також перебування громадян у таких будівлях і місцях, а також
здійснення зазначених дій за технічної можливості з використанням
електронних засобів комунікації. Розміщення відповідних інформаційних
матеріалів на електронних ресурсах єпархій у соцмережах з метою
недопущення поширення захворювань, спричинених коронавірусом СОУГО-19.
Комісія вирішила:
1.
Головам райдержадміністрацій, міським головам міст обласного
значення, головам об’єднаних територіальних громад провести робочі
зустрічі з представниками релігійних громад щодо дотримання вірянами
та священнослужителями санітарних рекомендацій щодо запобігання
поширення корона вірусу СОУГО-19:
1.1. рекомендувати
проведення
онлайн-трансляції
богослужінь
для населення за технічної можливості з використанням електронних засобів
комунікації;
1.2. рекомендувати при здійсненні служби, в разі відсутності технічної
можливості проведення онлайн-трансляції, уникати безпосереднього контакту
між людьми та дотримання дистанції, виходячи із розрахунку 10 м площі
церковної споруди на 1 особу та наявності засобів індивідуального захисту.
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1.3. з метою вжиття необхідних додаткових заходів для відвернення
загрози та забезпечення безпеки і здоров’я громадян та запобігання поширенню
на території України коронавірусної хвороби (СОУГО-19) з урахуванням
статей 29, ЗО, 32 Закону України «Про захист населення від інфекційних
хвороб» і постанови Кабінету Міністрів від 11 березня 2020 р. № 211
«Про запобігання поширенню на території України коронавірусу СОУЮ-19»,
із змінами, та за результатами наради членів Державної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 15 квітня
2020 року № 16311/0/1-20 рекомендувати органам місцевого самоврядування
запровадити
відповідно
до законодавства додаткові
обмежувальні
протиепідемічні заходи, зокрема щодо пересування та перебування громадян
в громадських місцях у період з 13 год. 00 хв. 18 квітня до 6 год. 00 хв.
21 квітня 2020 року.
1.4. на виконання постанови Головного державного санітарного лікаря
України від 16.04.2020 року № 10 відповідно до ст. 30,40,41 Закону України
«Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення»
та ст. 32 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб»
рекомендувати з метою протидії поширенню СОУГО-19 в місцях перебування
масового скупчення людей, заборонити функціонування ринків продовольчих,
непродовольчих та змішаних;
2. Управлінню комунікацій облдержадміністрації, міським головам міст
обласного значення, головам райдержадміністрацій, головам об’єднаних
територіальних громад забезпечити висвітлення в засобах масової інформації
правил поведінки під час карантинних заходів у зв’язку із поширенням гострої
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2,
а також про заходи, які вживаються органами влади для мінімізації її наслідків.
3. Головному управлінню Національної поліції в Черкаській області,
Управлінню патрульної поліції в Черкаській області:
3.1. посилити контроль за дотриманням у період святкових та вихідних
днів підприємствами, установами, організаціями та населенням обмежувальних
заходів з протидії поширенню гострої респіраторної хвороби СОУГО-19,
спричиненої коронавірусом 8АЛ8-СоУ-2;
3.2. посилити контроль щодо пересування та перебування громадян
в громадських місцях у період з 13 год. 00 хв. 18 квітня до 6 год. 00 хв.
21 квітня 2020 року;
3.3. переглянути маршрути патрулювання, кількість патрульних нарядів
та інтенсивність патрулювань біля культових споруд;
3.4. забезпечити проведення роз’яснювальної роботи щодо дотримання
карантинних заходів, спрямованих на запобігання розповсюдженню гострої
респіраторної хвороби СОУГО-19, а особливо у період Великодніх вихідних.
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4.
Контроль за виконанням рішення покладаю на керівника робіт
з ліквідації надзвичайної ситуації регіонального рівня, Управлінню охорони
здоров’я, Управління цивільного захисту обласної державної адміністрації
та Головне управління Національної поліції в Черкаській області.

Голова обласної державної
адміністрації, голова коміс

Секретар комісії
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