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рачiТ

НАЗАРЕНКО

прото
позачерfового засiда ння. КиТ:
техноiенно-екологiчноI безпеки та

обласllот koMicii з питаtlь
надзвичайних сиrуацiй

22 лlотого 202l рокум. КиТв

Го;lовував:

Присчтнi:

Назаренко .Щмитро IОрiйович - перший заступник..гоjорл КиiвськоТ
обласноt державноl адмlнlстрац1l

члени KoMiciT та запрошенi (за списком)

Порядок денний:

1. про п.ротиепiдемiчний стан_цq територii киiвськоi, обIu*1,_,I9:лl?u""й iз
гострою р..п,рuiорr.iБ *"ороОою COVID:l9, ^спричиненою KopoHaBipycoм SARS-
CoV-2.

2. Рiзне.

СЛУХдЛИ: 1. Про протиепiдемiчний стан на територii Киiвськоi областi,
пoБffiiзгoЪтpoйpеспipатopIloюxвopoбoюUUvlLt.l9'спpичинeнoю
KopollaBipycoM s,lffýЁРч-;еспipаторIlою 

хворобою - covlD_19, спричt

ДОПОВIДАЧI:

Гринчук Галина МиколаТвна - р.о. директора державноТ установц 1<КИ_i9С_Ь.КИ!
-luJ-обласйиЙ лабораторниЙ центр моЗ УкраТниi> - головний державний санiтарний лtкар

киlвськоl ооластl;
__ _.-сфiй.цЙ бп.пu. Чололимирiвна директор департаменту охорони здоров'я
К и l BcbKol оолдержадмl нlстрацl 1;- -[nCenoB 

Т.6р ййколаЙовйч - директор_д.епартаме_нту цивiльного захисту, оборонl
та взаемодiт з правоохоронними органами Киiвськоt оолдержадмlнlстрацll.

ВИРIШИЛИ:

1.1. Взяти до вiдом8, Що вiдповiдно до постанови KaбiHeTy_MIiHicTpiB YKpaTHl
вiд 17 лютого 2021 р. JФ 104 <Про внесення змiн до деяких aKTiB Кабiнету MtHtcTptt
УкоаТни>:' - до 30 квiтня 202l р. на територiТ Укр_аТни установлено карант.ин, п.родовжившl
дiю карантину встановленого постановами Кабtнету MtHtcTplB укр.аlни Bl4 l l 0ерезн,
2О2О. 'р JФ.'21 l <Про запобiгання пошире.ннЙ на . тёр_иторiлТл УцрqТуц гостро
респlраторIIоl хвороби'СОVID-l9, спричинеьiоТ KopoHaBipyioM SARS-CoV-2), ВiД 2(
ipaыi, 2020.р ry: З92 uПро встановленуя карантину з метоюлзапобiгання поширеннк
lra тсриr,орiТ УкраТrrи'гостроТ респiраторноТ_лlврробц_ COVID;l9, сПриЧиНеНО
KopollaBlpycoM SAKS-CoV-2); Bih 22' лиiня 2020 р. J\b 64ll uПро встановлеян.,
карантину ,га запровалження посилених протиепlдемlчних лзаходв на територ11 l|

зIIачним пошиDенням гостроТ респiраторноI хвороби COVID- l9, спричинено
KopoHaBipycoм SдкS-СоV-2,); ,га,'вiд 9 грулня 2020' р. .JФ l236 <Про встановленнj
карантину та запровадження обмежувальних протиепlдемlчних заходlR_ з меток
iifiобi.ап'ня поrтrиренню.на терцторЦ Yпрзrни гос,iроТ респiраторноТ хвороби COVID
1 9, спричиненоТ коронавiрусой SARS-CoV-2>;

3_?,6ро\!rлаiньу
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- ПроДОвЖено для сдиноi державноi системи ццрiдьного захисту на всiЙ територii

УкраiЪЙ режим надзвичайноi ситуаrriТ до 30 квiтня 202l року.

1.2. Взяти до вiдома, що з 24 лютого 2021 р. на територii Украiни встановлено
кжовтиЙ>> piBeHb епiдемiчноi небезпеки та запр.оЁаджуюiься Ъротиёпiдемiчнi заходи,
цер_едбаченi. для ((жовтого)) рiвня епiдемiчн<jТ небеЬпеки, визначенl постановою
Кабiнету MiHicTpiB Украiни ' вiд 09 грудня 2020 р. М '1236 кПро встановлення
карацтину та запровадження оOмежувzUIьних протиепlдемlчних заходlL з метою
запобiганЪя поllJ.ирЪнню на територii'Y*рurд, гостро[ респiраторноi хвороби COVID-l9, спричиненоl KopoнaBtpycoм SARS-CoV-2) (зi зЙiнамЙ внесеними постановою
Кабiнету Мiнiстрiв.УкраrнЙ Ъiд 1 7 лютого 2021 р. }ф 104 кПро внесення змiн до деяких
aKTiB Кабiнету MiHicTpiB УкраТни>).

Райдержадмiнiстрацiям, 
.виконавчим KoMITeTaM сlльських,

селищних, мiсъких радо територiальним
пlдроздlлам MlHlcTePcTB та lнших

ffiЦil3:*h"rё"""р.ii," 
r В В и к о н а В ч о r ВЛ аД и У

пiдп рисмств.ам, установам, органiзацiя м
незалея(но вlд Форми власностl

1.3. Встановити контроль з.а дотримадням протиепiдемiчних заходiв,
ц_ер_qлбачецц.х для ((жовтогоD рlвня епlдемlчноt небезпеки, iапроваджених постановою
Кабiнету MiHicTpiB УкраIни'вiд 09 грудня 2020 року Jф 1.2Зб ,,Про встановлення

запобiгання поттi.иренню на
ежув€tльних протиепlдемlчних заходlв з меток
lrлy*рuiчи госiроi респiраторноi хвороби covlDзапобiгання поттJ.иренню на територii*!краiци гостроТ респiраторноi хвороби COVID-

19, спричиненоi KopoHaBipycoм SдRS-СоV-2)) (зi зйiнамй внесеними постановою
КабiнеТу МiнiстрiчУrраЦ,Й чiд t7 лютого 2021 р.}ф l04 <Про внесення змiн до деяких
aKTiB Кабiнетч ^ MiHicToiB УкоаТни>) та пDотоколом поза.чепгоRого засl панняaKTiB Каб_iнету. _,УiЩсlрiв Украiнш) та протоколом позачергового засiдання
.Щержавноi коЙiсu з питань техногенно-екологrчноТ безпеки та надзвичаиних ситуацlи
вiд 18 лютого 2021року Ns 5.

TepMiH: постiйно, на час дii карантину

У_п ра вл iH н ю. комун i кз цiй КиiЪс bKoi
оолдержадм lнlстрац1.1,
раидержадмrнrстрацlям, .виконавчим KoMrTeTaM сlльських,
селищних, мiсъких рад, територiальним
пцроздlлам MlHlcTepcTB та lнших
зlечтралLни} органlв виконавчоl влади у
киlвськlи ооластt,
пiдприсмств.амJ установам, органiзацiя м
незалежно вrд Форми власностr

1.4. IIровести широке iнформування та роз'яснюв€tльну роботу серед населення
щодо вцконання вимог постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiriиЪiд О9 rрудП" 2020 рокуNs 12Зб gПро встановлення карантину та запровадженнJI ^обмежув€uIьних
протиепlдемiчних заходiв з_ метою запобiгання пошиРенню на територii Украiни
го.строТ респiраторноi хвороби COVID_- l9, спричиненоi коронавiрусоiи SARS-CdV-2))
(qi эry,i"q"и вilесеними постановою Кабiнёту MiHicTpiB УкрЫни вiд t7 лютого 202l р.
Jф l04 кПро внесення змiн до деяких aKTiB Кабiнету il4iHicTiliB Украi'ни>).

TepMiH: постiйно, на час дii карантину
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.Щ:па рта менту. охоро.н и здоров' я Киiвськоi
оолдержадмrнlстрацlI,
депжiвнiй чстанъвi <<киiвський обласний
lЬбораторнЪИ центр МОЗ Украiни>>

i

1.5. Здiйснювати монiторинг ознак перевищення..епiдемiчного пороry
захворюваност1 на |рип та . гослlу респiраторну BipycHy iнфекцiю, встач9вленого
вiдпоьiдно ло Порядку органiзашii проведення, епlдемlологlчного нагляду_за грипо.м та
гострими . рестliраторнтми вiруснип,lи _1цЕецЧlяЧ!: _Ju}9дr" з готовностl. в
мiжёпiдемiчний перiод i реагування пlд час епlдемlчного сезону захворюваност1 на
гDип тЬ ГРВl. затвёодженЪго MiHicTepcTBoM охорони здоров'я, вiдповiдно до цуццтУ
31 постанови' КабiЁету MiHicTpiB УкраТни_вiд^09 грудня 2020.р. }Ь |ZЗб <lIPo
встановлення карантину та запровадження о.бм_ежрапьних протиепlдемlчних.заходlL з
ЙЪБю-;Й;6iii,i"" поширеннй на 

'територiL 
Удр"цч _г9стрЭi. респ!_qlт9_р"о_i "воробиCOVID-19, спричиненоt KopoHaBipycoM. ý{RS-СоV-2>л.(зi змiнами внесеНими

поЪтано"оЬ KaбiHeTy MiHicTpiB Укрhiни вiд 17 лютого 2021 р. J\Ъ l04 <Про ВнесеННЯ
змiн до.деяких aKTiB Кабiнету MiHicTpiB Украiн.и>).

[нформувати cekpeTapiaT koMiciТ Киiвськоt обласноi koMtctt з питань техногенно-
.l l ..Jекологilноi безпеки та надзвичайних ситуацlй на електронну пошту:

(unskoda_zv@ukr.net).

TepMiH: до 12.00 щосередп, на час дii
карантину

Щпартаменту. охоро.ни здоров' я Киiвськоi
оOлдержадмrнrстрацll

1.6. ПровестИ аналiз цIодо додатковоТ потреби..в лiжках у закJIадах охорони
здоров'я Киiвськоi_облlсfi__д4д надання медйчноi.допомогц_цвоjчулна ГоСТРУ

респlраторну хворобу COVID-19} спричинену коронавфусом SARS-CoV-2, стОСОВНО
оснащення таких закладlв необхiдilим медичнъм обладнанням, забе.зпечен.чя ix
медичним персон€шом, медикаментами, засобами для проведення д9l1tф9КЧii Та
iндивiдуа_гrьного захисту, цецтрадiзов.аною подачею медичного кисню 1 ОУТи |ОТОВИМИ
ч разi ускладнення протиепiдемiчноt ситуацti до розгортання додаткового лlжкового
фонду.

TepMiH: невiдкладно

Щ:партаменту. охоро.ни здоровО я Киiвськоi
оOлдержадмrнrстра.цll, _
ЩепарЪаме.нту цйвiльного захистуо оборони
та вза€модll з правоохоронними органами
Киiвськоi обллёржадмГнiстра чii, 7tержа BHi й
vcTaHoBl <(киlвськии оOласнии
hабораторний центр МОЗ Украiни>>

|.7. У разi ускладнення епiдемiчноi ситуаItii розгJIянути .можливiсть щодО
запровадження додаткових обмежув€tльних протиепlдемlчних.заходlв, спрямованих Еа
запЬбiгання виникненню та поширенню, лок€rлlзацlю та лlквlдацlю сп€Lпахlв гостро1

респiраторноi хвороби COVID- 1 9, Ъпричиненоi KopoHaBipycoм SARS-CoV-2.

1.8. У разi запровадження додаткових протиепiдемiчних заходiв iнформувати
Кабiнет MiHicTpiB УкраТни.

TepMiH: невiдкладно
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.1.,2.__ПРО сТан виконання пп. 1..3 -1.8 цього протоколу iнформувати ceкpeTapiaT

koMiciT Киiвськот обласноi koMiciT з питань техногенно-екбльгiiноI безriеки та
надзвичайних ситуацiй (unskoda zv @ukr.net).

TepMiH: щочетверга до 30 квiтня202l р.

2. Рiзне.

Засryпник голови KoMicii

Секретар KoMicii

гор АКСВНОВ

Анжела ЛЕгкА12r?

,Mrorroloror/o,y'


