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koMicii з питань техяогеЕно-екологiчноii безпеки та надзвичайних ситуацiй
Костянтин jBcbKo]i MicbKoi територiмьноi громади

Bid < а2 > квimня 202] року

1. Про вжиття додаткових заходiв з запобiганкя поширенню гостроi респiраторноiхвороби cOvID-19 (Азаров О.А., Барабаш О.В., Велiчко С.Л., Шишимарева T.I.,
Iльченко О.М.)

м, I{осlпянпuнiвка

гоЛоВУВАВ: filiський голова голова мiсцевоi KoN{icii з питань техногенно-еколоIiчноI
безпеки та надзвичайних ситуацiй Азаров О,А,

БУЛИ ПРИСУТНi: члени KoMiciI (за окреми списком)

ПИТАННЯ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА РОЗГЛЯЩ:

1. Про вжитrя долаткових заходiв з запобiгання поширенню госIроi респiраторflоi
хвороби covlD-19

слУхАЛи:

Мiськuй еолова - ?олова KoMici.' з пuпань пехно?енно-екопоеiчноi безпекч tпа
наdзвччайillх сцlпуацiй Коспвхпuнiвсько:i Micbкoi' lперulпорiапьноi zpoMadu Азаров О.А.
зазначив. цо комiсiя зiбралася за iнiцiаlивою начальника управлiння освiти
Костянтинiвськоi Micbкoi ради (лист вiл 02.04.202l Nл 624101-30) стосовно того факгу, що
у зв'язку з погiршенням епiдемiчноi ситуачii у громадi зросла кiлькiсть захворiлих на
COV[D-I9,-як серед викпадачiв закладiв освiти, так i сЕред набувачiв освiти.

лабораmорнuй цеllmр МОЗ yqpai:Hu) Велiчко СЛ проiЕформувала присутвiх про ситуацiю
з захворюванiстю ва гостру респiраторну хворбу coVID-l9 по Костявтицiвськiй громацi.
Стаяом на 02.04,202I у Micтi перебувfuоть ва самоiзолпцii з позитивяим резульmтом Еа
гостру респiрmорну хворобу COVID-l9, спричинеЕу KopoнlвipycoM SARS-CoV-2, вчrrгелi та
учяi настlпвих закладiв освiти: заклад загальноi середньоi ocвiм JФ 1 ( вчителi - 5, учнi - 4),
закJIад завльноi середньоi освiти Nэ 2 (в.мтелi l, медична с€ста - 1), замад заftцьноi
с€редЕьоi освiти N9 З (вчителi l), зак-пад загальrrоI середньоi освiти Nэ б (вчггеrri l), заоr4ц

i середяьоi освiти N9 l З (лнi -2), зак_пал загальяоi середЕьоi освiти Л! 1 5 (вшrгелi - 5),
пri-l), Лiuей (}чнi _5). Щодо закладiв дошкйьяоj освiти: З.ЩО J'{ъ 7 (виховате,ъ - l),

Завidувач Косtпянпuнiвськоi раЙонноi фiлii !У <!онецькuй

rлt-r.r) Jrtцсл \}чн, _Jr. u{Oло закJlалlв лошкUьяоl освlти: JлU Л9 / (виховате,ъ - i),
l3 (Klr<ap _ l), З!О Nл 17 (дiти 1), З!О Nч З0 (дiти - 1), З!О М 3l (вихомтелi - 2,
дiти З). Бажано призупинити освiтнiй процес,

црекlпор Кп <цеllmр первuнноI меduко-санilпарноi dопомо2u Коспянйuнiвсько|
раOu, ШululLмарева zl наголосила, що кожпого дня кiлькiсть хворих по lllколах
чих садках зростас, На амбулаторному лiкуваннi зараз знаходиться 27З особtl, з
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{rих 2З це дiти, Маемо зЕачний picт з зztхворюванням пllевмоЕiсю, У зв'язку з мутацiсю
Bipycy, зросла тяжкiсть перебiry захворюванiстю ia гостру респiраторну хворобу COVID-
19, спричинену KopoнaBipycoM SARS-CoV-2, а також збiльшилась кйькiсть хворкх дiтей.
Бажмо забеrпец.tти перерв) у слiлкryваннi мiж дiьми. t мrгою розiрвzlяцrl кола
зlцворювмостi. Тахож бажмо збiльшити кiлькiсть соцiаъноj реIоlаvи у фомадi стосовяо
необхiдlостi догримalння проlиелйемiчяих зaцодiв m висвiтленнJi негативних наслiдкЬ. до
яких призводить нехryвання рекомевдацiй Моз.
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О.А. Азаров

I.K. MocKoBKiHa
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=l- 1З.00 до 18.00 годия здiйснювати лиuIе за наrlвяiстю спец. перепусток, Перевiзника,м

перевезеявя пасажирlв здlйснк)вати в межах кшькостl мlсць для сидlнвя та,при

KoMlc]l - мlськии Iолова

Мiськuй 2олова Дзаров О.Д. за}вaDкив, rцо з метою забезпе,lФlня фуrrсriонlвашrя
роботи дитяц,tх садочкiв необхiдпо вrоlw вичерпних за,ходiв дrq охопленriя тестуванIlям на
шгп{ген Bipycy д,lя ycix працiвЕикiв закладiв дошкiльноi освiти. Це дозвошть
iлеятифiкувати Bipyc Еа вайбiльш paиEix стадiях та серед безсимптомЕих хворих. З огляду
на вйс}тнiсть мо)<ливоlо прведення тест}ваянJI за рах}ъок iснуточою заласу тестЬ. ui
заходл необхiдно профiнансувати за кошти бюджету Костянтинiвськоi MicbKoT

територiапьвоi громали.

За результатами доповiдей та обговореЕня:

КоМIСIЯ ВИРlIlIИЛА:

t. Управлiвяю освiти Косгянтинiвськоi Micbкoi ради (Барабаш ОЗ.):
- з 5,04.2021 по 16.04,2021 запрвадити у Bcix захлалах загмыrоi середrьоi осЕiти i

закладах позаrткьноi освiтй дистаяцiйне навчання;
- лродовжити робоry закл4лiв дошкiльноi ocвiти, за }мови обов'язкового тестувшrI

( цр] я гом гиж}ш до l0,04.202 ] ) працjвникiв замалiв на аrтиген Bipyc5 :

- посилим контроль за дотримаяttя,,{ заходiв, визначених у (тимчасових

рекомендацiях щодо органiiацii протиепiдемiчних заходiв у замадах дошкiльноi освiти на

перiол каравтину у зв'язку з поширенfiям KopoЕaвipycнoi хворобrr (covlD-19)D,
затверджених постановою Головного державноIо санiтарного лiмря Укра'iЕи вй 21.05.2020

N9 25.

2. Управлiнню культури, молодiта спорту (Хоменко О.О) з 5.04,2021 по 16.М.2021

перевести i]a дистаяцiйну форму роботи клубнi угрупуваяняj колективи художньоi
самодiяльностi га заклади позаш кiльно'i ос Bi l и,

3- КП <I{еятр первиllноi медико-санiтарЕоi допомоги Костянтинiвськоi MiibKoi

рали> (ШишимаревъТ.I.):
- провести закупiвлю Ееобхiдяо'i кiлькостi антягенних TecTiB для визtlаченЕя

COVlD-19 з подальшим обстежонням працiвяикiв закладiв дошкiльяоi освiти;
- зверЕ}тися до Департаменту охорони здоров'я облдсржадмiпiстрацii щодо моr{ливостi

використання нrulвних антигенних TocTiB з обов'язковим поповненпям використаного резерву
за рахунок кош]iв мiсцевого бюлжеry,

4. Фiнансовому управлiнню Костяmинiвськоi MicbKoi рали (Куклiс Т.В.) забезпеst{ги

фiнансування заходiв на закупiвлю антигецних TecTiB дJц визначеЕня COV1D-19 та на

соцiа,,rьну ремаму за рахунок коштiв бюджету Костянтияiвськоi Micbкoi територiальаоi

Фомади.

5. З 05.04.2021 р. п€ревезеЕня у громадському транспортi з 6.00 до 11.00 та з

'язковому використаннi респiраторiв або захисвих масок.

б, Контроль за викованням рiшеняя KoMicii змшцаю за собою,
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Вiдповiдмьний секретар KoMiciI
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