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Головував: Василенко В.П. - голова KoMicii з питань тЕБ i нс

Присутнi: члени KoMicii (за списком), головний лiкар кп
<Вiльногiрський МЦПМСД>, в.о. директора КП кВiльногiрська ЦМЛ> ДОР>,
заступник директора департаменту соцiапьно-гуманiтарноi полlтики
вiльногiрськоi Micbkoi Ради,щнiпропетровськоi областi, директор кп
<ТеплосервiС> Вiльногiрськоi MicbKoi РадИ,Щнiпропетровськоi областilt

начаJIьник Вiльногiрського мiського вiддiлу дснс гУ НС у fiнiпропетровськiй
областi, заступник начаJIьника Вiльногiрського вiддiлення полiцiт жвп гу нп
у !,нiпропетровс ькiй областi

Секретар: АлещенкоI.В.

ПОРЯДОК ДЕННИИ:

l. Про органiзачiю заходiв з метою мiнiмiзацii поширення
KopoHaBipycHoi iнфекuiТ covID_l9 та забезпечення санiтарно-епiдемiчного
благополуччя населення на територii м.Вiльногiрськ .

СЛУХАЛИ:
Василенка В.П. - про органiзаuiю заходiв з метою мiнiмiзацii

поширення KopoHaBipycHoi iнфекчii COVID-l9 та забезпечення caHiTapHo-

епiдемiчного благополуччя населення на територii м.Вiльногiрськ.
Вiдповiдно до розпорядження керiвника робiт з лiквiдацii наслiдкiв
надзвичайноi ситуацii - заступника голови облдержадмiнiстрачii необхiдно
органiзувати мобiльнi медичнi бригали з проведення забору зразкiв
бiологiчного матерiалу вiд пацiентiв з пiдозрою на KopoHaBipycHy хворобу.

ВИСТУПИЛИ:
Гаврилова О.Ю., Карпович С.В., Фурман B,L

ВИРIШИЛИ:

1. КП кВiльногiрська IД4Л) ДОР (Шкуровська) надати до виконавчого
KoMiTeTy перелiк необхiдних матерiалiв та обладнання для забезпечення роботи
лiкарнi (у разi масового iнфiкування населення).

TepMiH: до 03.04.2020р.



2. КП <ВiлЬногiрська LЦ\4Л).ЩОР .(Шкуровська), 
КП <Вjльногiрський

мiський центр первинноi медико-санiтарноi допомоги) (Карпович):

- Забезпечити органiзацiю роботи 2 мобiльних медичних бригал з

проведення забору зрur*iu бiологiчного матерiалУ ВiД ПаЦiеНТiВ'l'a:lry_:л:'

*i|o"*lpy.ry *uopoby у складi одЕоIо водiя та одного медичного працlвника;

- надати до виконавчого koMiTeTy накази про затвердження. мобiльних

медичних бригад та визначення мiсця збору проб бiологiчного матерlалу;

- спiльно з Вiльногiрською фiлiею .щнiпропетровського обласного центру

зайнятостi опрацювати питання цодо залучення водi,iв згiдно строкового

трудового договору на перiод карантину,
TepMiH: до 03.04.2020р.

З. КП <Вiльногiрська цмл> ,ЩОР (Шкуровська):

- обрахувати BapTicTb харчування 1 пацiента в умовах госпlталtзацll та

осiб, якi заrrученi до надання медичноi допомоги;
- опрацювати питання з постачальниками продуктiв харчування шодо

зменшення ix BapTocTil
- у визначених мiсцях обсерваuii забезпечити цiлодобове чергування

медичного персоныIу (у разi необхiдностi),
TepMiH: 01.04.2020р.

4. MicbKoMy головi у разi виникнення спалаху KopoHaBipycHoi iнфекчii

C9VID-l9 або ускладнйня неблагополучноi епiдемiологiчноi ситуачii в

м.Вiльногiрськ забезпечити:
- визначення та маркування меж територiй карантину шляхом

встановлення iнформаuiйних iHakiB, табличок про проведення особливого

також впровадження профiлактичних, протиепiдемiчних та lнших заходlв;

- належне облашiування (освiтлення, шлагбауми, caHiTapHi бар'ери,

наявнiсть необхiдноi кiлькостi примiрникiв медико_санiтарноi декларачiй тошо)

контрольно-пропускних пунктiв на в'iъдах i витздах в/iз територii карантину,

осередкiв спалаху iнфекuiйноi хвороби;
- пропуск Бсiб, якi залишають територiю карантину або в'iжджають у неi,

за умови проведення медичного огляду з безконтактною термометрiею i

заповнення медико_санiтарноi декларачii та направлення на обстеження осiб з

пiдозрою на гострi респiраторнi захворювання;
- обмеження руху громадського транспорту у

перевезення персоналу медичних та екстрених служб, пiдприсмств та установ,

якi забезпечують життсдiяльнiсть населення;
- проведення дезiнфекчiйних заходiв у жилих, виробничих, навчальних,

санiтарно-побутових ,u i"-"* примiщеннях, булiвлях i спорулах, шоденноi

лезiнфекuii проiжлжоi частини дорiг, TpoTyapiB, прибулинкових та iнших

територiй MicTa;

MicTi, за винятком



- надання допомоги особам з iнвалiднiстю. особам похилого Biky та
iншипл мало захищеним верствам населення щодо отримання ними пенсiй,
оплати комунальних послуг. доставки продуктiв харчування та прелметiв
першоi необхiдностi з метою зниження ризику iх зараr(ення iз залученням
працiвникiв соцiальноi служби, громадських та волонтерських органiзацiй;

суб'ектами господарювання- контроль за
поточноi лезiнфекчii прим iuteH ь та реалiзацiТ

щодо проведення ними
пролуктiв харчування в

фасованому та iзольованому виглядi. На входах. виходам i в мiсцях розрахунку
провести маркування (позначення) мiсць перебування вiдвiдувачiв для
забезпечення дотримання ними безпечних (санiтарних) вiдстаней;

- доведення до населення рекомендацiй щодо обмеження пересування
громадян на власному автомобiльному транспортi мiж населеними пунктами,

районами, мiстами та регiонами Украiни;
5. Вiльногiрському MicbKoMy вiддiлу ГУ ДСНС Украiни у

,Щнiпропетровськiй областi, КП (УК <Жилкомсервiс> Вiльногiрськоi MicbKoT

ради ДнiпропетровськоТ областi на постiйнiй ocHoBi проводити лезiнфекчiкl
вулиць та TpoTyapiB MicTa.

6. Управлiнню архiтектури, капiтального булiвниuтва та житлово-
комун.шьного господарства Вiльногiрськоi Micbкoi рали !нiпропетровськоi
областi разом з Вiльногiрським вiддiленням полiцii Жовтоводського вiллiлу
полiцii ГУ НП у Днiпропетровськiй областi опрацювати питання по

розмiщенню контрольних пунктiв на в'iздах i виiздах з MicTa (у разi
встановлення карантину).

TepMiH: 08.04.2020р.

7. У разi спалаху KopoHaBipycHoi iнфекцii COVID-l9 Вiльногiрському
вiддiленню полiцii Жовтоводського вiддiлу полiцii ГУ Н,П у Щнiпропетровськiй
областi забезпечити охорону правопорядку на територii лiкувальних закладiв
стацiонарного лiкування хворих на гостру респiраторну хворобу COVID-l9, якi
булуть працювати у режимi карантину (по зовнiшньому та внутрiшньому
периметру).

TepMiH: постiйно у разi виникнення спалаху
KoptlHaBi pycHoi iнфекчii COVID-1 9

голова kor"ricii В.П. Василен ко

Секретар KoMicii I.В.Алешенко


