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ПРОТОКОЛ № 18
позачергового засідання районної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

м. Бердичів 23 липня 2020 року

Присутні:
Димидюк Л.В. -  голова комісії, Чайка М.В,- відповідальний секретар 

комісії.
Запрошені члени районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій (за списком).
Провела засідання: Димидюк Л.В. -  голова комісії.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про посилення контролю за дотриманням протиепідемічних заходів 
на території району у зв'язку із поширенням коронавірусної хвороби 
(СОУГО-19).
Доповідач: 
Волянська Алла 
Олександрівна 
Запаринюк 
Олександр Ілліч

завідувач сектору охорони здоров'я та економічної 
політики райдержадміністрації
завідувач Бердичівським МРВ ДУ «Житомирський 
обласний лабораторний центр МОЗ України»

В Бердичівському районі станом на 23 липня 2020 року зареєстровано 22 
підтверджених випадків респіраторного вірусного захворювання, що викликані 
СОУГО-19, з яких 6 випадків за останні чотири дні. За результатами досліджень 
виділено «СОУШ-19» у мешканців, які тимчасового проживають в селі 
Райгородок та Рея. Дані особи зареєстровані в місті Житомирі та місті Києві. 
Бердичівським МРВ ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ 
України» проведено розслідування випадку та визначено коло контактних осіб.
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(Члени комісії одноголосно затвердили порядок денний засідання)

1. СЛУХАЛИ: Про посилення контролю за дотриманням 
протиепідемічних заходів на території району у зв'язку із поширенням 
коронавірусної хвороби (СОУШ-19)..
Доповідачі:

Волянська А.О. - завідувач сектору охорони здоров'я 
та економічної політики райдержадміністрації 
Запаринюк О. І. - завідувач Бердичівським МРВ ДУ 
«Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ 
України»

ВИСТУПИЛИ: 
Волянська А.О.

Запаринюк О. І

Ровкова Н.М.

Димидюк Л.В.

завідувач сектору охорони здоров'я та економічної
політики райдержадміністрації
завідувач Бердичівським МРВ ДУ «Житомирський
обласний лабораторний центр МОЗ України»
в.о.головного лікаря КИП «ЦПМСД» Бердичівської
районної ради
голова райдержадміністрації, голова комісії

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення районної комісії з урахуванням пропозицій та 
зауважень, внесених у ході обговорення (одноголосно):

1. В.о.головного лікаря КИП «ЦПМСД» Бердичівської районної ради 
(Ровкова Н.М.) забезпечити проведення медичного спостереження за особами, 
які проживають на території населених пунктів Райгородок та Рея, з метою 
виявлення підозрілих на коронавірус, контактних осіб та виконанню 
рекомендацій щодо їх самоізоляції. Вжити вичерпних заходів щодо 
недопущення захворювання медичного персоналу під час лікування хворих.

2. Головам Гришковецької та Райгородоцької ОТГ (за згодою):
1) забезпечити інформаційно-роз’яснювальну роботу з населенням 

щодо правил запобігання зараженню інфекцією;
2) спільно з Бердичівським МРВ УДСНС України у Житомирській 

області проводити обробку дезінфікуючими засобами тротуарів, вулиць, зупинок 
та місць скупчення населення (біля магазинів, банків тощо).

Термін -  до стабілізації епідемічної ситуації

3. Відділу культури, сім’ї, молоді, спорту та інформаційної політики 
райдержадміністрації (Кобилінський Л.П.), органам місцевого самоврядування 
(за згодою) забезпечити інформування населення, у тому числі через засоби 
масової інформації, щодо посилення контролю за дотримання населенням 
карантинних норм в приміщеннях та громадському транспорті, зокрема 
використання засобів індивідуального захисту (масок, респіраторів), дотримання 
соціальної дистанції між громадянами, використання дезінфікуючих засобів

Термін -  на період дії карантину
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4. Бердичівському відділу поліції ГУНП в Житомирській області 
(Мельничук О.Б.) вживати конкретні адміністративні заходи до порушників 
встановлених протиепідемічних норм та карантинних обмежень, складати 
відповідні протоколи.

5. Кабінет Міністрів України продовжив дію адаптивного карантину до 
31 серпня 2020 року. Відповідне рішення Уряд ухвалив на засіданні 22 липня.

«У залежності від епідемічної ситуації у регіоні або окремих 
адміністративно-територіальних одиницях -  районах, встановлюється зелений, 
жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки поширення 
СОУГО-19. Рівень визначається автоматизованим програмним забезпеченням на 
основі визначених алгоритмів та зібраних даних та затверджується 
Національною комісією ТЕБ та НС».

Карантинні обмеження для «зеленої зони»:
- у громадських будівлях обов'язковим є носіння маски або респіратора;
- проведення масових заходів може відбуватися за умови перебування не 

більше 1 особи на 5 квадратних метрів;
- кінотеатри мають бути заповнені не більше, ніж на 50%;
- пасажирські перевезення мають відбуватися тільки для пасажирів на 

сидячих місцях.
Відповідно до постанови, регіоном зі значним поширенням СОУГО-19 

вважається такий, у якому наявна хоча б одна з таких ознак:
- завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для 

госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком СОУГО-19, становить більш 
як 50%;

- середня кількість тестувань методом ПЛР та ІФА становить менше ніж 24 *г 
на 100 тис. населення протягом останніх семи днів;

- коефіцієнт виявлення випадків інфікування СОУГО-19 становить більш 
як 11%;

- показник динаміки зростання випадків інфікування СОУГО-19 становить 
більш як 10%.

У залежності від рівня епідемічної небезпеки поширення СОУГО-19 на 
території регіону або окремих адміністративно-територіальних одиницях 
застосовуються відповідні обмежувальні протиепідемічні заходи. Дія нової

Термін -  на період дії карантину

Голова комісії

Відповідальний секрет

постанови стосується г я по 31 серпня 2020 рок

Людмила ДИМИДЮК


