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ПРОТОКОЛ № 21
позачергового засідання обласної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
м. Житомир

“ 5 ” червня 2020 року

Присутні: Бунечко В.І. - голова комісії, Федоренко В.І., - перший заступник
голови комісії, перший заступник голови облдержадміністрації, Нікітчук І.В. заступник голови комісії, Безносюк С.В. - заступник голови комісії,
Тютюнник С.Ф.- відповідальний секретар комісії.
Запрошені члени обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій (за списком), голова Любарської райдержадміністрації Сьомко В.Т.
Провів
засідання:
облдержадміністрації.

Бунечко

В.І.

-

голова

комісії,

голова

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про вжиття заходів на території області для запобігання поширенню
коронавірусної хвороби (COVID-19).
Доповідачі:
Парамонов
Зіновій Михайлович

головний державний санітарний лікар Житомирської
області

Шпита
Олександр Олександрович

начальник головного управління
Держпродспоживслужби в Житомирській області

Відповідно до Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб”,
Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення", Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів
України від 11 березня 2020 року № 211 “Про запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2” (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня
2020 року № 392 “Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів" в
області продовжується виконання заходів з ліквідації надзвичайної ситуації,
пов’язаної із запобіганням поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.
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Послаблення
протиепідемічних заходів здійснюється на території
області, які одночасно відповідають таким ознакам:
інцидентність (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів
на 100 тис. населення) складає менше ніж 12 осіб на 100 тисяч населення;
завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для
госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить менше 50
відсотків;
середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та
імуноферментного аналізу складає більш ніж 12 на 100 тисяч населення протягом
останніх семи днів.
У разі невідповідності епідемічної ситуації в області ознакам для послаблення
протиепідемічних заходів протягом трьох днів поспіль обласна комісія з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій збирається позачергово та
приймає рішення про скасування послаблення деяких протиепідемічних заходів
виходячи з результатів оцінки поточної епідемічної ситуації в області.
За станом на 05.06.2020 року ознаки епідемічної ситуації в області становлять:
- інцидентність – 13,25;
- завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я – 1,86 %;
- кількість ПЛР та ІФА тестів – 14,38.
СЛУХАЛИ: Про вжиття заходів на території області для запобігання
поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).
Доповідач: Парамонов З.М. - головний санітарний лікар Житомирської області
ВИСТУПИЛИ:
Шпита О.О.

начальник
головного
управління
Держпродспоживслужби в Житомирській області

Крамаренко С.М

перший заступник голови Житомирської обласної
ради

Остапченко Н.В.

заступник голови Житомирської облдержадміністрації

Прокопець ЮВ.

директор Департаменту праці, соціальної та сімейної
політики облдержадміністрації

Сьомко В.Т.

голова Любарської райдержадміністрації

Бунечко В.І.

голова комісії, голова облдержадміністрації.
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ВИРІШИЛИ: з урахуванням пропозицій
обговорення (одноголосно):

та

зауважень,

внесених

у

ході

1.
Враховуючи
показники
епідемічної
ситуації
тимчасово
не
запроваджувати послаблення протиепідемічних заходів на території області,
визначених постановою постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020
року № 392 “Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів" (зі
змінами від 03 червня 2020 року № 435), зокрема:
з 5 червня:
діяльність закладів харчування, зокрема приймання відвідувачів у приміщеннях,
за умови дотримання протиепідемічних заходів, зокрема дотримання відстані не
менше ніж 1,5 метра між місцями для сидіння за сусідніми столами та розміщення
не більше ніж чотирьох клієнтів за одним столом (без урахування дітей віком до 14
років), за умови, що суб’єкт господарювання, який провадить таку діяльність, є
оператором ринку харчових продуктів відповідно до Закону України “Про основні
принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”, та за умови
забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту (зокрема захист обличчя,
очей, рук) і використання відвідувачами, крім часу приймання їжі, респіраторів або
захисних масок, у тому числі виготовлених самостійно;
особам, які досягли 60-річного віку, не дотримуватися зобов’язання щодо
самоізоляції відповідно до абзацу шостого пункту 6 цієї постанови.
з 10 червня:
діяльність закладів культури, зокрема з прийманням відвідувачів за рішенням
власника (органу управління), у тому числі культурних заходів, за умови
перебування не більше однієї особи на 5 кв. метрах площі приміщення, де
проводиться захід;
діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, крім дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку.
2.
Проведення релігійних заходів, богослужінь дозволити за умов
дотримання карантинних вимог.
Термін – до стабілізації
епідемічної ситуації в області
3.
Головному управлінню Держпродспоживслужби в Житомирській
області (Шпита О.О.) спільно з головами райдержадміністрацій, міськими головами,
органами місцевого самоврядування (за згодою) здійснити перевірку роботи ринків
та магазинів щодо дотримання карантинних заходів.
Термін – невідкладно
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4.
Головному
управлінню Національної поліції в Житомирській
області
(Крупєй С.Р.), Управлінню патрульної поліції в Житомирській області
Департаменту патрульної поліції (Гуменюк О.Л.) забезпечити контроль за
дотриманням карантинних заходів під час перевезень громадян міським, приміським
та міжміським транспортом.
Термін – на період дії карантину
5. Управлінню охорони здоров'я
"Житомирський обласний лабораторний
надати інформацію про показники ознак
робіт з ліквідації наслідків надзвичайної
коронавірусної інфекції COVID-19.

облдержадміністрації спільно з ДУ
центр МОЗ України" (Парамонов З.М.)
епідемічної ситуації в області керівнику
ситуації, спричиненої розповсюдженням
Термін – до 12.06.2020

6. Управлінню інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації (Дембіцька І.Л.), головам райдержадміністрацій, міським
головам, органам місцевого самоврядування (за згодою) забезпечити інформування
населення, у тому числі через засоби масової інформації, щодо тимчасового
скасування послаблення карантинних заходів на території області, а також
необхідності продовження виконання вимог із запобігання поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19.
Термін – на період дії карантину

