УКРАЇНА
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
вул. М. Грушевського,1, м. Чернівці, 58010, тел. (0372) 55-15-89, 51-30-10,
факс 55-37-76, е-mail: umns@meta.ua

ПРОТОКОЛ №5
позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій
м. Чернівці
Зал засідань ОДА, 301 каб.

05 березня 2020 року
17-30

Головував: Перший заступник голови обласної державної адміністрації –
Богдан КОВАЛЮК.
Присутні: Члени обласної комісії з питань ТЕБ та НС (за списком) та
запрошені.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про стан епідемічної ситуації на території Чернівецької області
спричиненої коронавірусом 2019-nСoV.
РОЗГЛЯД ПИТАННЯ:
1. Про стан епідемічної ситуації на території Чернівецької області
спричиненої коронавірусом 2019-nСoV.
СЛУХАЛИ:
ПОЛІЩУК Марію Іванівну – заступника директора Департаменту
охорони здоров’я обласної державної адміністрації;
ГОПКО Наталю Василівну – в.о. директора ДУ «Чернівецький
обласний лабораторний центр» МОЗ України;
ГАЙДАЯ Олексія Володимировича – начальника Управління ЦЗ
населення обласної державної адміністрації;
КІШЛАРЯ Святослава Анатолійовича – начальника управління
превентивної діяльності ГУ НП України у Чернівецькій області;
МИХАЙЛЮКА Сергія Миколайовича – начальника Управління ДСНС
України у Чернівецькій області;
ТРЕПКА Володимира Віталійовича - начальника управління
інфраструктури обласної державної адміністрації.
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За результатами виступів, з урахуванням обговорення, комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію про стан епідемічної ситуації на території Чернівецької
області спричиненої коронавірусом 2019-nСoV, взяти до відома.
2. Епідемічну ситуацію на території Чернівецької області спричиненою
коронавірусом 2019-nСoV згідно класифікаційних ознак надзвичайних
ситуацій, затверджених наказом МВС України від 06.08.2018
№ 658, з
урахуванням пункту 7 Порядку класифікації надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру за їх рівнями, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 № 368, відповідно
Державного класифікатора надзвичайних ситуацій (ДК 019:2010),
затвердженого наказом Держстандарту України від 09.10.2010 № 417,
попередньо класифікується, як надзвичайна ситуація об’єктового рівня
природного характеру (код 20711 – надзвичайна ситуація пов’язана з
екзотичним та особливо небезпечним інфекційним захворюванням людей).
Об’єктом надзвичайної ситуації вважати інфекційне відділення ОКНП
«Чернівецька обласної клінічна лікарня» (м.Чернівці, вул. Головна, 137).
3. Відповідно до статті 75 Кодексу цивільного захисту України та з
метою забезпечення управління невідкладними заходами під час виникнення
надзвичайної ситуації об’єктового рівня призначити керівником робіт з
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації пов’язаної з екзотичним та особливо
небезпечним інфекційним захворюванням людей в. о. головного лікаря ОКНП
«Чернівецька обласна клінічна лікарня» - Сергія ЦИНТАРЯ.
4. Відповідно вимог Наказу МВС від 26.12.2014 №1406 «Про
затвердження Положення про штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
та Видів оперативно-технічної і звітної документації штабу з ліквідації
наслідків надзвичайної ситуації» в.о. головного лікаря Чернівецької обласної
клінічної лікарні – Сергію ЦИНТАРЮ:
1) Призначити керівника штабу з ліквідації наслідків НС (далі – Штаб);
2) визначити структуру та персональний склад Штабу;
3) розробити та затвердити план заходів з ліквідації наслідків НС;
4) визначити місце роботи та розгортання Штабу;
5) відпрацювати необхідні документи відповідно до вищевикладеного
Наказу МВС №1406 від 26.12.2014.
Термін – до 06.03.2020
5. Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації,
Управлінню ДСНС України у Чернівецькій області, ДУ «Чернівецький
лабораторний
центр»
МОЗ
України,
Головному
управлінню
Держпродспоживслужби України у Чернівецькій області, Головному
управлінню Національної поліції України у Чернівецькій області надати
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керівнику робіт з ліквідації наслідків НС кандидатури для включення до складу
Штабу.
Термін – до 11-00 06.03.2020
6. Управлінню цивільного захисту населення обласної державної
адміністрації забезпечити координацію та контроль за роботою Штабу та
інформувати обласну Комісію.
Термін – постійно, до закінчення НС
7. Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації:
1) проінспектувати центральні районні лікарні на предмет визначення
приміщень для додаткового розгортання ізоляторів та їх готовності для
тимчасової ізоляції осіб з ознаками гострої респіраторної хвороби, спричиненої
коронавірусом 2019-nCoV;
2) перевірити готовність закладів охорони здоров’я до прийому хворих
на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом 2019-nCoV,
зокрема наявності необхідних лікарських засобів, витратних матеріалів для
відбору проб для проведення лабораторних досліджень, дезінфекційних засобів
та засобів індивідуального захисту, забезпечення зазначених закладів
транспортними засобами та спеціальним медичним обладнанням, включаючи
пульсоксиметри, апарати штучної вентиляції легень (дитячі та дорослі),
вірусно-бактеріальні фільтри, концентратори кисню, тощо.
Термін – негайно
8. Управлінню інфраструктури обласної державної адміністрації спільно
з Управлінням Укртрансбезпеки у Чернівецькій області, Управлінням ДСНС
України
у
Чернівецькій
області,
Головним
управлінням
Держпродспоживслужби України у Чернівецькій області проінспектувати
транспортні засоби приміського сполучення на кінцевих зупинках
громадського транспорту м. Чернівці та приміського сполучення на предмет
проведення дезінфекційних заходів.
Термін – протягом дня 06.03.2020
9. Департаментам охорони здоров’я та регіонального розвитку обласної
державної адміністрації визначити місця обсервації для перебування
контактних осіб з метою їхнього обстеження та здійснення медичного нагляду
за ними на території області.
Термін – негайно
10. Фонду соціального страхування України в Чернівецькій області
надати роз’яснення щодо оформлення лікарняних листків батькам дітей, які
будуть на карантині.
Термін – негайно
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