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Про заходи щодо недопущення поширення захворювань, спричинених
коронавірусом СОУГО-19
Слухали Кравченко Л.М. (директора ДУ «Черкаський обласний
лабораторний центр МОЗ України», головного державного санітарного лікаря
Черкаської області) та Кошову Л.М. (начальника управління охорони здоров’я
Черкаської обласної державної адміністрації), які поінформували про ситуацію
із захворюванням на коронавірусну хворобу СОУГО-19 та заходи із протидії
поширенню коронавірусної хвороби СОУГО-19 на території області.
Протягом останніх 7 днів виявлено 33 випадки захворювання
на коронавірусну хворобу СОУГО-19, кількість одужавших за вказаний період
54 особи заповненість ліжок у закладах охорони здоров’я області, визначених
для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком СОУГО-19
становить 8,5%.
Оцінка епідемічної ситуації в області відповідає ознакам для послаблення
протиепідемічних заходів.
Комісія вирішила:
1.
Державній установі «Черкаський обласний лабораторний центр МОЗ
України», Управлінню охорони здоров’я Черкаської обласної державної
адміністрації інформувати регіональну комісію з питань техногенноекологічної безпеки на надзвичайних ситуацій про поточну епідеміологічну
ситуацію в Черкаській області не рідше одного разу на сім днів.
Слухали Скоробогатова Ю.А. (начальника управління цивільного
захисту Черкаської обласної державної адміністрації), який поінформував,
що згідно інформації розміщеної 20 травня 2020 року на офіційному сайті
Кабінету Міністрів України (https://www.kmu.gov.ua) карантинні заходи,
запроваджені в Україні через коронавірусну хворобу СОУГО-19, будуть

2

продовжені до 22 червня. При цьому діятиме адаптивний карантин, тобто
обмежувальні заходи будуть поступово пом’якшуватися у залежності
від епідемічної ситуації в кожному регіоні. Всього буде 5 етапів пом’якшення
карантину.
Відповідне рішення було прийняте на засіданні Кабінету Міністрів
України 20 травня за ініціативи Міністерства охорони здоров’я та затверджено
новий
Порядок
здійснення
протиепідемічних
заходів,
пов’язаних
із самоізоляцією та Порядок проведення обов’язкової обсервації осіб,
які здійснюють перетин державного кордону.
Запропоновано встановити адаптивний карантин з 22 травня по 22 червня.
При цьому запроваджуються ознаки епідемічної ситуації в регіонах, а саме:
інцидентність, завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, а також
кількість ПЛР та ІФА тестів. На основі цих показників приймаються рішення
щодо послаблення карантину.
Інцидентність - це середня кількість випадків СОУГО-19 за останні 7 днів
на 100 тис. населення, яка має складати менше 12 осіб на 100 тис. населення.
Завантаженість ліжок у закладах охорони
здоров’я,
визначених
для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим СОУШ-19 повинна бути менше
50%. А кількість ПЛР та ІФА тестів - більше 12 на 100 тис. населення протягом
останніх 7 днів.
Рішення про пом’якшення карантину в кожному регіоні приймаються
комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
З 22 травня в тих регіонах, де епідеміологічні показники відповідають
встановленим Міністерством охорони здоров’я України критеріям щодо нових
випадків захворювання на коронавірусну хворобу (не більше 12 на 100 тисяч
населення), кількості тестувань (не менше 12 на 100 тисяч населення)
та наповненості ліжкомісць (не більше 50%) в лікарнях, відновлюється робота
громадського транспорту.
Дозволяється проведення спортивних заходів до 50 осіб та без глядачів
(заходи понад 50 осіб погоджуються з Міністерством охорони здоров’я
України), проведення релігійних заходів (не більше 1 особи на 10 м2), робота
приміського та внутрішньообласного транспорту, діяльність готелів
(без ресторанів).
З 25 травня має бути відновлена робота дитячих садків.
Міжобласні перевезення поки що не відкриваються, заплановано
відновлення на початок червня, як тільки епідеміологічна ситуація дозволить
це зробити, лише за умов, що в усіх областях епідеміологічна ситуація буде
дозволяти. При цьому будуть локальні обмеження, рішення щодо яких будуть
прийматися спільно з місцевою владою. Питання відновлення рейсових
авіаперевезень і відкриття аеропортів буде розглядатися після 15 червня, коли
країни-партнери почнуть відкривати свої кордони.
Комісія вирішила:
2.
Продовжити карантин на території Черкаської області до 22 червня
2020 року.
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3. Послабити протиепідемічні заходи на території Черкаської області
з 22 травня 2020 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 20.05.2020 №3 92 «Про встановлення карантину з метою запобігання
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19,
спричиненої
коронавірусом
8АЯ8-СоУ-2,
та
етапів
послаблення
протиепідемічних заходів».
3.1. Рішення про послаблення протиепідемічних заходів переглянути
29 травня 2020 року з врахуванням інформації за останні сім днів про
епідеміологічну ситуацію в Черкаській області.
4. Головам райдержадміністрацій, міським головам міст обласного
значення, головам об’єднаних територіальних громад, структурним
підрозділам облдержадміністрації, територіальним підрозділам міністерств
та інших центральних органів виконавчої влади, керівникам підприємств,
установ та організацій у своїй діяльності керуватися положеннями,
передбаченими постановами Кабінету Міністрів України від 11 березня
2020 року №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби СОУЮ-19 спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2»
(із змінами) та від 20.05.2020 № 392 «Про встановлення карантину з метою
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2, та етапів послаблення
протиепідемічних заходів», постановами Головного державного санітарного
лікаря України та рішеннями регіональної комісії з питань техногенноекологічної безпеки на надзвичайних ситуацій.
5. Департаменту інфраструктури та житлово-комунального господарства
обласної державної адміністрації вжити заходів щодо відновлення
пасажирських перевезень автомобільним транспортом відповідно до вимог
постанови
Кабінету
Міністрів
України
від
20.05.2020
№3 92
«Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом
8АЯ8-СоУ-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів».
Слухали Скоробогатова Ю.А. (начальника управління цивільного захисту
Черкаської обласної державної адміністрації), який поінформував, що до Штабу
з ліквідації надзвичайної ситуації регіонального рівня надходить інформація про
несанкціоновану та стихійну торгівлю на прилеглих до ринків територіях,
зокрема звернення Черкаської міської профспілкової організації Черкаської
обласної профспілки «Солідарність» щодо порушень дотримання санітарноепідеміологічних норм на території міста Черкаси, зокрема стихійної торгівлі
продуктами харчування навколо ринків, особливо біля Центрального ринку по
вулицях Смілянській, Небесної Сотні та Благовісній.
Комісія вирішила:
6. Головному управлінню Національної поліції в Черкаській області,
Головному управлінню Держпродспоживслужби в Черкаській області, головам
райдержадміністрацій, міським головам міст обласного значення, головам
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об’єднаних територіальних громад вжити заходів та забезпечити контроль щодо
недопущення стихійної торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами,
на прилеглих до ринків територіях.

7.
Контроль за виконанням рішення покласти на керівника робі
з ліквідації надзвичайної ситуації регіонального рівня та Управління цивільного
захисту Черкаської обласної державної адміністрації.

Голова обласної державної
адміністрації, голова к

Секретар комісії

оман БОДНАР

Микола ШЕВЧУК

