К0П8Я
ПРОТОКОЛ № 31
зас1дання пост1йно1 М1ськ01 комхси 3 питань

техногенно-еколог1ЧН01 безпеки та надзвичайних ситуаций
в1д «_30_» жовтня 2020 року

м. Костянтишвка

ГОЛОВУВАВ: перший заступник голови ком1С11 - заступник м1ського голови Василенко
В.В.
БУЛИ ПРИСУТН1: члени ком1с11 (за окремим списком).
ПИТАНИЯ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА РОЗГЛЯД:
1. Щодо забезпечення контролю за дотриманням протиеп1дем1чних заход1в на територп

М1СТа К0СТЯНТИН1ВКИ.

СЛУХАЛИ:
1. Щодо забезпечення контролю за дотриманням протиеп1дем1чних заход1в на
територп М1ста Костянтин1вки (Вел1чко СЛ., Шишимарева Т.1., Барабаш О.В., 1льченко
О.М.)
3 понед1лка, 2 листопада, в УкраТн! почне д1яти новий под1л на карантинн! зони,
введений через поширення коронав1русно1 хвороби С0УЮ-19. В1дповшне р1шення 30
жовтня ухвалила Державна ком1с1я з питань техногенно-еколопчноУ безпеки та
надзвичайних ситуац1Й (протоксэл № 40). М1Сто Костянтин1Вка залишиТься в
«помаранчев1й зон!»
Зав1дувачка Костянтин1всько1 районноУ ф1л11 ДУ «Донецький обласний
лабораторний центр МОЗ Украши» Вел1чко СЛ. про1нформувала присутн1х про
епщем1олопчну обстановку у м1ст1: на даний час в 1нфекц1йн1й Л1карн1 знаходяться на
Л1куванн1 72 особи (25 - з встановленим д1агнозом коронав1русно1 хвороби С0УЮ-19, 47
ос1б - 3 пщозрою). В пед1атричному та терапевтичному в1дд1леннях - 60 ос1б.
Директор КП «Центр первинноУ медико-сан1тарноТ допомоги Костянтин1всько1
М1ськ01 ради» (Шишимарева Т.1 допов1ла, що еп1дем1чна ситуац1я, яка пов'язана з
коронав1русною 1нфекц1ею та сезонними В1русними 1нфекц1ями ускладнюеться. К1льк1сть
захвор1лих зростае, тому п1двищуеться навантаження на с1мейних Л1кар1в, л1кар1В-

терапевт1в та л1кар1в-пед1атр1в Центру. На жаль, деяк! особи, як1 мають симптоми або
встановлений С0УШ-19, а також т!, хто оч1куе результати тесту на коронавхрус або
близько контактував з особами, що захворши на коронав1рус, нехтують само130ляц1ею та
наражають р1дних, друз1В та колег на небезпеку.

Начальник м1Ського управл1ння осв1ти м. Костянтин1Вки Барабаш О.В. повщомила,
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в управл1нн1 вщпрацьовуеться механ1зм зм1шаного навчання, розведенн! у час!
л^}!^)1!^4>^м^ня Р13НИХ клас1В та можливост! викладання окремих предмет1в дистанц1йно.
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к результатами допов1дей, з урахуванням обговорення -
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управл1нню 0СВ1ТИ м. Костянтин1Вки (Барабаш О.В.):

2
- В1ДН0ВИТИ навчання в закладах осв1ти п1сля 0С1НН1Х кан1кул з 02.11.2020 за умови
неухильного дотримання карантинних рекомендац1й МОЗ;
- рекомендувати вчителям п1д час проведения навчального процесу використовувати
захисн! щитки;
- забезпечити щотижневий мон1Торинг ситуаци щодо захворюваност! викладачхв та
здобувач1в 0СВ1ТИ у закладах, у тому числ! на сезон! вхрусн! 1нфекцп;
- забезпечити своечасне впровадження протиепщем1Чних та карантинних заход1в у
закладах осв1ТИ у раз! виявлення П1дтверджених випадк1в захворювання на СОУГО19.
2. Костянтин1вському в1дд1ленню пол1и1'1' Бахмутського в1ддшу пол1ци ГУ
Нац1онально1 пол1ц1У у Донецьк1й облает! (Коз!нцева Н.В.) сум!сно з Костянтин!вським
районним управл!нням Держпродспоживслужби в Донецьк!й облает! (1льченко О.М.) та
представниками моб!льно1 групи з проведения обстежень об'ект!в торпвл! та п!дприемств
сфери послуг продовжити зд!йснення контролю за виконанням протиеп!дем!чних
обмежувальних заход!в, передбачених для в!дпов!дних р!вн!в еп!дем!чно1 небезпеки,
визначених постановою Каб!нету М!н!стр!в УкраУни в!д 22.07.2020 № 641 «Про
встановлення карантину та запровадження посилених протиеп!дем!чних заход!в на
територ1У !з значним поширенням гостроУ респ!раторноУ хвороби СОУШ—19, спричиненоУ
коронав!русом 8АК8—СоУ-2» (!з зм!нами), за дотриманням сан1тарного законодавства,
протиеп!дем!чних заход!в п!д час карантину в громадському транспорт!, закладах
громадського харчування, розважальних закладах, на продуктових ринках, особливу увагу
прид!ливши дотримаиню масочного режиму та наповненост! пасажирського транспорту.
Перший заступник голо
заступник м!ського гол
0М1С11
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В.В. Василенко
Л.О. Свстратова

