ПРОТОКОЛ № 4
засідання комісії виконкому Хмельницької міської ради з питань
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій
м. Хмельницький
Головував
Присутні :

«16» березня 2020 року

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
I. Про проведення профілактичних і протиепідемічних заходів щодо запобігання
занесенню і поширенню на території міста гострої респіраторної хвороби, спричиненої
коронавірусом COVID-19
КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
1. Призупинити на період карантину роботу:
1.1. всіх ринків та магазинів, в тому числі ювелірних, торгово-розважальних центрів,
торгових центрів;
1.2. закладів громадського харчування: ресторани, бари та кафе, їдальні тощо;
1.3. СПА-салони, салони краси, косметологічні та масажні кабінети, тату-салони,
комп'ютерні клуби, ательє, спортивні клуби та спортзали.
2. У звичайному режимі працюють аптеки, АЗС, банки та банкомати, термінали,
пошта, ринки та магазини продовольчих товарів, магазини побутової хімії та товарів
господарського вжитку, підприємства онлайн-замовлення та доставки їжі.
3. Банківським установам, аптекам, закладам поштового зв’язку, АЗС, та закладам
торгівлі:
3.1. посилити проведення дезінфекційних заходів банкоматів та терміналів, проводити
щогодинне вологе прибирання та облаштувати пункти гігієни рук шляхом встановлення
диспансерів (дозатори) з антисептиком для рук;
3.2. запровадити пропускний режим з метою недопущення скупчення людей у
торгових залах та на касах (з розрахунку 20 м. кв. торгової площі на людину);
3.3. забезпечити дотримання безпечної відстані (1,5-2 м.) між клієнтами, які стоять в
черзі в закладах та при вході до них, в яких рекомендовано посилити заходи поточної
дезінфекції.
4. Управлінню охорони здоров’я:
4.1. рекомендувати мешканцям попередньо звертатись до сімейного лікаря по
телефону;
4.2. створити гарячі телефонні лінії з застосуванням мобільних телефонів в управлінні
охорони здоров’я та інфекційній лікарні;
4.3. додатково закупити апарати штучного дихання і концентратори кисню для
інфекційної лікарні;
4.4. додатково закупити експрес-тести.
5. Управлінню транспорту і зв’язку провести відповідну роботу з керівникам
транспортних підприємств, вокзалів та власникам транспорту для перевезення пасажирів
щодо:
5.1. забезпечення роботи водіїв та працівників, які проводять дезінфекцію
транспортних засобів засобами індивідуального захисту;
5.2. проводити дезінфекцію вокзалів, проводити дезінфекцію зупинок.
6. Управлінню торгівлі спільно з ХКП «Муніципальна дружина», міським відділом
поліції, управлінням патрульної поліції в м. Хмельницькому, управлінням
Держпродспоживслужби в місті Хмельницькому:
6.1. недопускати стихійну торгівлю в необладнаних місцях;

6.2. провести відповідну роботу щодо проведення періодичної дезінфекції на ринках
та забезпечення працівників продуктових ринків та продуктових магазинів засобами
індивідуального захисту.
7. Прийоми громадян посадовцями міської ради проводити в телефонному та
електронному режимі.
8. Всім абонентським службам комунальних підприємств призупинити прийом
громадян на період карантину.
9. Управлінню економіки підготувати звернення до Антимонопольного комітету
України в Хмельницькій області щодо врегулювання цін на захисні маски, рукавички,
дезинфікуючі товари.
10. КП по БРЕД з 17 березня, розпочати дезінфекцію центральних вулиць міста.
11. УМК та головам ОСББ розпочати дезінфекцію багатоквартирних будинків.
12. ТРК «Місто» постійно надавати інформацію мешканцям щодо здійснення в місті
карантинних заходів.
13. Рекомендувати людям, які приїхали з за кордону самоізолюватися на 14 днів.
14. Суб’єктам господарювання різних форм власності:
14.1. проводити моніторинг стану здоров’я працівників на наявність симптомів
захворювання у вигляді підвищення температури тіла, утрудненого дихання;
14.2. здійснювати регулярне провітрювання приміщень та вологе прибирання;
щоденну дезінфекцію обладнання та робочої зони;
14.3 посилити санітарну обробку та профілактичну дезінфекцію;
14.4. всі масові заходи перенести на час, коли карантин буде відмінено.
15. Рекомендувати релігійним громадським організаціям проводити богослужіння в
онлайн режимі.

Голова комісії

О. СИМЧИШИН

Відповідальний секретар комісії

А. ТРИНДЮК

