ПРОТОКОЛ № 3
засідання комісії виконкому Хмельницької міської ради з питань
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій
м. Хмельницький
Головував
Присутні :

«11» березня 2020 року

- голова комісії – О. Симчишин
- члени комісії (за окремим списком)
- запрошені (за окремим списком)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
I. Про своєчасні та повні проведення профілактичних і протиепідемічних заходів щодо
запобігання занесенню і поширенню на території міста гострої респіраторної хвороби,
спричиненої коронавірусом COVID-19
КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211
«Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»:
1. Суб’єктам господарювання різних форм власності:
1.1. запровадити режим поточної дезінфекції в місцях масового скупчення людей
(ринки, супермаркети, кінотеатри, спортзали, розважальні заклади та заклади громадського
харчування) забезпечити власні(підвідомчі) об’єкти належною кількістю антисептичних
засобів, дозаторами для дотримання заходів щодо гігієни рук;
1.2. забезпечити у необхідній кількості засобами захисту дихальних шляхів, миючими
та антисептичними засобами для рук персонал, який працює безпосередньо у місцях з
масовим скупченням людей, дотримання правил їх утилізації після використання;
1.3. проводити моніторинг стану здоров’я працівників на наявність симптомів
захворювання у вигляді підвищення температури тіла, утрудненого дихання;
1.4. здійснювати регулярне провітрювання приміщень та вологе прибирання;
щоденну дезінфекцію обладнання та робочої зони;
1.5. посилити санітарну обробку та профілактичну дезінфекцію у закладах охорони
здоров’я, освіти, культури;
1.6. забезпечити безкоштовний доступ до туалетів, обробляти приміщення
дезрозчинами, забезпечити рідким милом, туалетним папером, дезрозчинами;
1.7. проводити вологе прибирання проходів між контейнерами на ринках міста;
1.8. рекомендувати роботодавцям розробити індивідуальний графік роботи для
батьків з малолітніми дітьми.
2. Управлінню охорони здоров’я ввести в дію заходи «Комплексного плану заходів по
боротьбі та профілактиці грипу в м. Хмельницькому на епідсезон 2019-2020 років» з
урахуванням реагування на попередження занесення та поширення ГРХ, спричиненої
коронавірусом, а саме:
2.1. ввести спеціальний протиепідемічний режим в усіх лікувально-профілактичних
закладах, в першу чергу в пологових та дитячих стаціонарах;
2.2. активізувати проведення санітарно-освітньої та роз’яснювальної роботи серед
населення щодо профілактики грипу/ГРІ з врахуванням реагування на попередження
занесення та поширення ГРХ, спричиненої коронавірусом;
2.3. забезпечити неухильне виконання наказу управління охорони здоров’я
Хмельницької міської ради від 30.01.2020 р. № 20 «Про заходи щодо недопущення
заненсення і поширення на території міста випадків захворювань, спричинених новим
коронавірусом, виявленим у місті Ухань (провінція Хубей, Китай);
2.4. забезпечити використання в роботі «Алгоритм дій лікарів ЗОЗ при зверненні
особи, яка відповідає визначенню випадку коронавірусу 2019-nCoV», «Алгоритм дій щодо

лабораторного обстеження….», «Рекомендації для населення при наявності симптомів ГРЗ
чи перебування у Китаї», наданих ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України».
3. Керівникам транспортних підприємств та власникам транспорту для перевезення
пасажирів:
3.1. запровадити посилений режим миття та поточної дезінфекції громадського
транспорту, шляхом збільшення кратності вологого прибирання із застосуванням мийних
засобів, а також дезінфекційних засобів з противірусною активністю, дозволених до
використання Міністерством охорони здоров’я України, суворо дотримуючись інструкції
виробника (в т.ч. щодо часу експозиції), спеціально підготовленими працівниками
(навченими )працівниками (кратність обробки не менше двох раз протягом робочої зміни або
за потребою;
3.2. перед виходом на маршрут забезпечити проведення водіям та кондукторам
температурного скринінгу.
4. Управлінню Держпродспоживслужби в місті Хмельницькому довести до керівників
об’єктів з масовим перебуванням людей та транспортної інфраструктури необхідність
запровадження режиму поточної дезінфекції приміщень та транспортних засобів. Встановити
контроль за їх виконанням.
5. Управлінню охорони здоров’я взяти на контроль виконання заходів протоколу та
надавати узагальнену інформацію про хід його виконання міському голові та секретаріату
комісії.

Голова комісії

О. СИМЧИШИН

Відповідальний секретар комісії

А. ТРИНДЮК

