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СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIПIСТРАЦIЯ
СУМСЪКА ОБЛАСНА КОМIСIЯ З питзнь ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГIЧНОI

БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАйних СИТУАЦ1Й
пл. Незалежносп, 2, м. Суми, 40000, тел. (0542) 610-086, факс 632-843
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Протокол No 13
позачерговогозаещання Сумськоi обласноi кoмicii з пнтань техногенно-

еколоriчноi безпеки та надзвичайяих ситуацiй
11жовтня2021 року м. Сумн

. .
ГОЛОВУВАВ: Живицький Д.0., голова Сумськоi обласнот державнот

адмiнiстрацii, голова Сумськоi обласноi кoмicii з питань техногенно-
екологiчноi безпеки та надзвичайнихситуацiй.

ПРИСУТН[: члени Сумськоi обласноi кoмicii з питань техногенно-
екологiчноiбезпеки та надзвичайних ситуашй (далi - обласна комiсiя), голови
районнихдержавних адмiнiстрацiйта сiльськi, селищш, мiськi голови у студiях
вiдеозв'язку.
ПОРЯДОКДЕННИЙ:

1. Про еniдемiчну ситуашю на територй областi.
СЛУХАЛИ:·

Збаражського В.П., виконуючого обов'язки генерального директора
Сумського обласного центру контролю та профшактики хвороб Мiнiстерства
охорони здоров'я Украгни;

Бутенка С.П., начальника управшння охорони здоров'я Сумськоi обласног
державно!адмiнiстрацii;

Моюеенка В.В., начальника Головного управлiння Держпродспожив-
служби в Сумськiй областi.
ВИРШШЛИ:

1. Головам районних державних адмiнiстрацiй, рекомендувати сшьським,
селищ:нимта мтським головам:

1.1. Забезпечитинеухильневиконання рiшення Сумськоi обпаснот комiсi1з
питань техiюгенно-екологiчноi безпеки та надзвичайних ситуацiй вiд
08.10.2021 № 11;

1.2. У зв'язку з ускиадненням епiдемiологiчноi ситуацй з поширення
COVID-19 та вiдповiдно до пункту 32 постанови Кабiнет Мiнiстрiв Украши вiд
9 грудня 2020 р. ~о 1236 «Про встановпення карантину та запровадження
обмежувальнихпротиепiдемiчнихзаходiв з метою запобiганн:япоширенню на
територй Укратни гостроi респiраторноi хвороби сомо-зэ, спричиненот
коронавiрусом SARS-CoV-2» (зi змiнами) запровадити посилен] заходи
контролюза дотриманнямна територй регiону:

1) встановленихобмежувалънихпротиепiдемiчнихзаходiв;
2) готовностiзакладiв охорони здоров'я до прийому хворих на COVID-19;
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.споживачгв;
призовникам;. .прашвникам закладгвзакритого типу;
працiвникам закладiв громадського харчування (ресторашв, кафе тощо),

торгiвелъно-розважалъних цевтрiв, iнших закладiв розважальноi дiяльностi,
фiтнес-центрiв, закладiв побуrового обслуговування населения;

1.3. Зважаючи на те, що в умовах жовтого та помаранчевого рiвнiв
епiдемiчноi небезпеки продовжують працювати органи державно! влади,. . . . . .мтсцевого самоврядування, теряторшлып шдроздши централъних. органтв
виконавчоi влади та навчальнi эакпади, з метою контролю за поширенням
коронаыруснот iнфекцii рекомендовано проводити тестування зазначеним
контингентам.

2. У зв'язку з високим рiвнем захворюваностi учнiв та педагогiчних
працiвникiв рекомендувати закладам загальноi середньоi освiти запровадити
з 18.10.2021 осiннi канiкули.

3. Вiдповiдальним виконавцям щоп'ятницi до 16.00 iнформувати
управлiння охорони здоров'я Сумськоi обласноi державно! адмппстрацй про
стан виконання протокольного рппення.

4. Контроль за виконанням цього протокольного рпцення покпасти на
управлiння охорони здоров'я Сумськоi обласноi державно! адмiнiстрацii.

. .сошальним прашвниквм;
прашвникам Нацiональноi полiцii Украiни, працiвникам Нацiональноi

гвардй Украши, Державноi прикордонноi служби Укратни; працiвникам
Державно! служби Украiни з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту

. .наявнють коронавтрусу:
медичним прашвникам, працiвни.кам лабораторiй, якi працюють зi

зразками з дихальних шляхiв, отриманими вiд пашевпв, хворих на COVID-19;
пашентам при плановiй госпiталiзацii без ознак П"РС та/або iнших ГРВI; r

3) виявлення та реестрацй осiб з пiдозрою на COVID-19 вiдповiдно до
стандартiв Мiнiстерства охорони здоров'я УкраУни, пшяхом тестування
(швидкими тестами на виэначення антигену SARSCoV-2 або методом ПЛР) на
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