ПРОТОКОЛ №2
засідання районного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації,
Михайлівської районної державної адміністрації

06.04. 2020 р.

смт Михайлівка

ГОЛОВУВАВ:

голова районного штабу,
голова районної державної адміністрації
Олексій ТИМКІВ

ПРИСУТНІ:

персональний склад членів районного штабу
СЛУХАЛИ:

Про ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації регіонального рівня, у зв’язку з
епідемічною ситуацією на території Михайлівського району, спричиненою
корона вірусом 2019 - nCoV.
Доповідач:

голова районної державної адміністрації
Олексій ТИМКІВ

Співдоповідач:

директор КНП «Михайлівська багатопрофільна лікарня»
Михайлівської районної ради Іван Гайдаржі
Районний штаб ВИРІШИВ:

1. Сільським та селищним головам Михайлівського району:
1.1. заборонити:
1) 3 06.04.2020:
перебування в громадських місцях без вдягнутих засобів індивідуального
захисту, зокрема респіратора або захисної маски, у тому числі виготовлених
самостійно;
переміщення групою осіб у кількості більше ніж дві особи, крім випадків
службової необхідності та супроводження осіб, які не досягли 14 років, батьками,
усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батькамивихователями, іншими особами відповідно до закону або повнолітніми родичами
дитини;
2) перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 14 років, без
супроводу батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків,
батьків-вихователів, інших осіб відповідно до закону або повнолітніх родичів
дитини;
3) проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних,
соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, крім заходів, необхідних
для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, за умови забезпечення учасників засобами індивідуального

захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі
виготовленими самостійно, а також дотримання відповідних санітарних та
протиепідемічних заходів;
4) регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним
транспортом у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та
міжобласному сполученні, зокрема пасажирські перевезення на міських
автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі, крім перевезення:
легковими автомобілями;
службовими та/або орендованими автомобільними транспортними
засобами працівників підприємств, закладів та установ незалежно від форми
власності, які забезпечують охорону здоров’я, продовольче забезпечення,
урядування та надання найважливіших державних послуг, енергозабезпечення,
водозабезпечення, зв’язок та комунікації, фінансові та банківські послуги,
функціонування інфраструктури транспортного забезпечення, сфери оборони,
правопорядку та цивільного захисту, об’єктів критичної інфраструктури, які
мають безперервний промисловий цикл, за умови забезпечення водіїв та
пасажирів під час таких перевезень засобами індивідуального захисту в межах
кількості місць для сидіння, передбаченої технічною характеристикою
транспортного засобу або визначеної в реєстраційних документах на цей
транспортний засіб і виключно за маршрутами руху, погодженими з органами
Національної поліції, а також дотримання відповідних санітарних та
протиепідемічних заходів;
працівників закладів та установ незалежно від форми власності, які
забезпечують охорону здоров’я, продовольче забезпечення, урядування та
надання
найважливіших
державних
послуг,
енергозабезпечення,
водозабезпечення, зв’язок та комунікації, фінансові та банківські послуги,
функціонування інфраструктури транспортного забезпечення, сфери оборони,
правопорядку та цивільного захисту, об’єктів критичної інфраструктури, які
мають безперервний промисловий цикл, за умови забезпечення водіїв та
пасажирів під час таких перевезень засобами індивідуального захисту, зокрема з
респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, в
межах кількості місць для сидіння, передбаченої технічною характеристикою
транспортного засобу або визначеної в реєстраційних документах на цей
транспортний засіб;
5) відвідування установ і закладів, що надають паліативну допомогу,
соціального захисту, в яких тимчасово або постійно проживають перебувають
діти, громадяни похилого віку, ветерани війни і праці, особи з інвалідністю,
особи із стійкими інтелектуальними або психічними порушеннями, установ і
закладів, що надають соціальні послуги сім'ям/особам у складних життєвих
обставинах, крім установ і закладів, які надають послуги екстрено (кризово);
6) перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу,
підтверджують громадянство чи її спеціальний статус;
7) самовільно залишати місця обсервації (ізоляції);
Термін виконання - до 24.04.2020
1.2. вжити додаткових заходів до виявлення та обслуговування одиноких
осіб та осіб, які одиноко проживають, серед громадян похилого віку, осіб з

інвалідністю, осіб, які перебувають на самоізоляції, та організувати належний
соціальний супровід
Термін виконання - до 24.04.2020
1.3 організувати проведення дезінфекційних заходів у жилих,
виробничих, навчальних, санітарно-побутових та інших приміщеннях, будівлях і
спорудах.
Термін виконання - до 24.04.2020
1.4. вимоги цього протоколу довести до керівників суб’єктів
господарювання (незалежно від форми власності) та населення відповідної
територіальної громади;
Термін виконання - негайно
1.5. провести підготовчі заходи та бути в готовності до розгортання
контрольно-пропускних пунктів на в'їздах і виїздах з території району.
Термін виконання - негайно
2. Директору
комунального
некомерційного
підприємства
"Михайлівська багатопрофільна лікарня" Михайлівської районної ради
Запорізької області
та директору комунального
некомерційного
підприємства
"Михайлівський
центр
первинної
медико-санітарної
допомоги" Михайлівської селищної ради Запорізької області :
1) проводити обов’язковий медичний огляд осіб, які мають ознаки
захворювання на COVID - 19, за результатами якого підлягають направленню на
самоізоляцію;
Термін виконання - до 24.04.2020
2) організувати, у разі виявлення пневмонії середнього та важкого
ступеню перебігу, експрес-тестування на COVID - 19 у закладах охорони здоров'я
до якого звернувся. У разі позитивного результату, здійснювати госпіталізацію
пацієнтів відповідно до маршрутів, визначених сумісним наказом Департаменту
охорони здоров'я облдержадміністрації та ДУ «Запорізький обласний
лабораторний центр МОЗ України» від 19.03.2020 № 256/28 «Про оптимізацію
заходів щодо недопущення занесення і поширення на території Запорізької
області випадків COVID - 19».
Термін виконання - негайно
3) забезпечити обов'язковий забір біологічного матеріалу у пацієнтів з
негоспітальною пневмонією середнього та важкого ступеню перебігу для
діагностики COVID - 19 методом ПЛР, з наступною своєчасною доставкою
матеріалу до ДУ «Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України»;
Термін виконання - негайно
3. Михайлівському відділенню поліції Василівського відділу поліції
Головного управління Національної поліції в Запорізькій області :
3.1. забезпечити охорону публічної (громадської) безпеки і порядку на

прилеглій території до об’єктів госпіталізації осіб, хворих на COVID-19;
3.2. забезпечити в межах компетенції контроль за дотриманням режиму
обсервації (ізоляції), самоізоляції;
3.3. посилити патрулювання громадських місць;
3.4. здійснювати супроводження транспортних засобів, а також аварійнорятувальної та іншої спеціальної техніки під час транспортування організованих
груп людей (більше ніж 40 осіб) до обсерваторів (ізоляторів).
Термін виконання - до 24.04.2020
4. Михайлівським мережам Василівського міжрайонному району
електричних мереж ПАТ "Запоріжжяобленерго" заборонити здійснювати
відключення та обмеження нижче технологічного мінімуму споживання
електричної енергії суб’єктів господарювання критичної інфраструктури
Михайлівського району.
Термін виконання до 24.04.2020

Голова районного штабу,
голова райдержадміністрації

Олексій ТИМКІВ

Протокол вів

Віталій БАБАНІН

