ПРОТОКОЛ

NЪ8

з питань
позачергового засiдання Киiвськоi обласноi koMicii
техногенно-екологiчноi безпеки та надзвичайних сиryачiй

м.

Киiв

02

квiтня 202l року

Киiъськоi обласнот
Головyвав: Володiн Василь Геннадiйович - голова
державноi адмiнiстрацii
члени KoMiciT та запрошенi,(за списком)

Присчтнi:

Порядок денний:
поширенню гостроi
1. <Про вжиття невiдкладних заходiв iз запобiгання
SдRS-Соч_2>
1 9, спричиненоi KopoHaBipycoМ
респiраторноi хвороби CovID2. Рiзне.

вжиття невiдкладних заходiв iз запобiгання
спрпчиненоi
поширенню гостроi респiраторноi хвороби covlD_L9,

слуьли: 1.

<<про

KopoнaBipycoM SARS-CoV-2),

Киiвськоi облдержадмiнiстрацii;
Аксенов Iгор Миколайович

оборони

та взаемодii

з

-

директор департаменту цивiльного захисту,
правоохоронними органами Киiвськоi

облдержадмiнiстраuii.
хвороби
попередженнrI розповсюдження гостроi респiраторноТ
з урахуванням
CovID- 19, спричЪненоi KopoHaBipycoM SдRS-СоV-2,
на територii Киiвськоj
ймовiрного роr""r*у складноii епiдемiчноi ситуацii
статей 28, 30 Закону Украiни кПро забезпечення

З метою

областi, вiдповiдно до
санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення)

ВИРIШИЛИ:
ВзятИ до вiдоМа iнформацiЮ доповiдачiв, що станом на 18.00 год. 01
квiтня 2o2L Року, за iнформацiею державноi установи <<киiвський обласний
лабораторний центр моз Украiъш на територii Киiвськоi,областi лабораторно
пiдтверджено Щвипадкiв KopoHaBipycHoi хвороби (CovID- 1 9).
За добу за результатами ПЛР-дослiджень пiдтверджено !!!!_нових
випадкiв KopoHaBipycHoi хвороби (COVID- 1 9).
На стацiонарному лiкуваннi перебувають (перебува:м) 7981 осiб, на
амбулаторному лiкуваннi (самоiзоляцii) - 89452 осiб.
За добу 532 пацiенти одужutли, за перiод епiдемii зафiксовано !ýб9
лет€uIьних випадкiв (27 за останню добу).
Медичне спостереження встановлено за 56173 особами.
1.

Виконавчим KoMiTeTaM сiльських,
селищних, мiських рад

Рекомендувати в залежностi вiд епiдемiчного стану на окремих
територiях рiшеннями мiсцевих комiсiй з питань техногенно-екологiчнот
безпеки та надзвичайних ситуацiй призупиняти освiтнiй процес у закладах
дошкiльноi, загальноi середньоi та позашкiльноi освiти ycix типiв та форм

2.

власностi.

TepMiH: з 05.04.2021 по 09.04.202l

i науки Киiвськоi
облдержадмiнiстрачii, Управлiнню

.Щепартаменту освiти

молодi

спорту Киiвськоi
та
облдержадмiнiстрацiii Службi у справах
киiвськот
ciM'i
та
дiтей
облдержадмiнiстрацii, .Щепартаменту

соцiального захпсry

Киiвськоi

населення
облдержадмiнiстрацii,

Управлiнню кульryрп Киiвськоi
облдержадмiнiстрачii, .Щепартаменту
киiвськоi
здоров'я
охорони
облдержадмiнiстрацii

з.

Встановити контроль за дотриманням протиепiдемiчних заходiв у
пiдпорядкованих закладах ycix форм власностi вiдповiдно до постанови
КабiнетУ MiHicTpiB УкраiЪи вiД 09 грудня2020 року JФ 123б <Про встановлення
карантину та запровадження обмежув€lJIьних протиепiдемiчних заходiв з метою
запобiгання поширенню на територii Украiни гостроi респiраторноi хвороби
COVID_19, спричиненоi KopoHaBipycoм SARS-CoV-2) (зi змiнами).

TepMiHi з 05.04.2021 по 09.04.2021

л

J

Управлiнню пасажирських перевезень

киiвськоi

облдержадмiнiстРаЧii,
керiвникам суб'екгiв господарювання,
якi надають послуги iз перевезення
пасажирiв в Киiвськiй областi

транспортних засобiв
,щозволити залежно вiд завантаженостiзасобiв, iнтервал
руху на
збiльшувur" чбо-rrеншувати кiлькiсть транспортних
10,00 та з
авЬобусних маршрутах, KpiM годин з 7,00 по

4.

внутрiшнъообласних
16.00 по 20.00.
50 вiдсоткiв, Що
перевезення пасажирiв здiйснювати У кiлькостi
засобу i визначена в
передбачена технiчною характеристикою транспортного
на такий транспортний засiб,
р.ъ.фuчiйних документах
TepMiH: з 05.04.2021 по 09,04,2021

Управлiнню пасажирських перевезень

Киiвськоi

облдержадмiнiстрачii,
Управлiнню комунiкацiй КиiЪськоi
облдержадмiнiстрачii, керiвникам
суб'скгiв господарювання, якi надають
послуги iз перевезення пасажирiв в
киiвськiй областi

5.
обпастi.

Про змiниграфiкiвПереВеЗеньiнформУватимешканцiвКиiвсъкоi
TepMiH: з 05.04.2021 по 09,04,2021
.Щепартаменту

економiки

цифровiзацii
облдержадмiнiстрацii

керiвникам закладiв торгiвлi
Рекомендувати
похилого BiKy,
обслуговування з 10-00 до 12-00 годин людей

6.

киiъськоi

прiоритетне

TepMiH: з 05.04.2021 по 09,04,2021

Головному управлiнню Нацiональноi
полiцii у Киiвськiй областiо
Управлiнню патрульноi полiцii у
Киiвськiй областi,Щепартаменту
патрульноi полiцii Украiни,
Головному управлiнню
КиiЪськiй
,Щерждродспоживслужби в
областi,

та

4

райдержадмiнiстрацiям, виконавчим
KoMiTeTaM сiльських, селищнпх,
мiських рад
протиепiдемiчних
Забезпечити контроль за виконанням обмежуваJIьних
небезпеки,
заходiв, передбачених для (червоного) рiвня епiдемiчноi
Украiни вiд 09 грулня2020 року
передбаченого постановою Кабiн.rу Mi"i.TpiB
J\b |2Зб <Про встановлення карантину 1? запровадження "б,:*rт:::r,
на територ11
,rроr".rriд.rй""* заходiв з метою запобiгання поширеннюKopoHaBipycoM
спричиненоi
Украiни гостроi респiраторноi хвороби COVID_l9,
Киjвськоi обласноi
SдRS-Соч-2) Фli ,*i"u*"1 та визначених протоколами
та надзвичайних ситуацiй та
KoMicii з питанъ техногенно-екологiчноi безпеки
мiсцевих комiсiй Киiвськоi областi"
"iдrrоuiдrих
TepMiH: з 05.04.2021 по 09,04,2021

7.

Управлiнню комунiкацiй Киiвськоi
облдержадм iнiстрацiiо

райдержадмiнiстрацiям,

виконавчим KoMiTeTaM

сiльськихо

селищних, мiських рад

та роз'ясню"-1:I_ р"б"y _:r*
протиепiдемiчних заходiв на територ11

широке iнформування

8. Провести

населення щодо запроваджених
киiвсъкоi областi.

TepMiH: на

час

запровадження
посилених протиепiдемiчних заходiв

ГОЛОСУВАЛИ:
<<За>>

- 27

<Проти> - 0
<<Утримались>>

-

3

заступникголовиКОМiСii
Секретар

KoMicii

Ьilп*,,g H)roln/
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Iгор АКСЕНОВ

Анжела ЛЕгкА

(|,fu

