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1. На пiдставi подання Головного державного санiтарного лiкаря

Сумськоi областi вiд 29 липня 2020 р. № 03-2/3420 у зв'язку з ускладненням
епiдемiчноi ситуацii з коронавiрусно! iнфекцii COVID-19 у селищi мiського
типу Зноб-Новгородське Середино-Будського району та Недригайлiвському
районi:

1) забезпечити органiзацiю самоiзоляцii для встановлених контактних
осiб з проведениям медико-санiтарного спостереження протягом 14 днiв з
моменту останнього незахищеного контакту та лабораторного обстеження
вiдповiдно до вимог наказу МОЗ Украiни вiд 28.03.2020 р. № 772 «Органiзацiя
надання медичноi допомоги хворим на коронавiрусну хворобу (COVID-19)» (зi
змiнами) та постанови Кабiнету мiнiстрiв Украiни вiд 20 травня 2020 р. № 392
«Про встановлення карантину з метою запобiгання поширенню на територй
Украiни гостроi респiраторноi хвороби СОVШ-19, спричиненоi коронавiрусом
SARS-CoV-2» (зi змiнами);

ГОЛОВУВАВ: Баннiков С.В., заступник голови Сумськоi обласноУ
державно! адмiнiстрацii, перший заступник голови Сумськоi обласноУкoмicii з
питань техногенно-екологiчноi безпеки та надзвичайних ситуацiй.

ПРИСУПП: члени Сумськоi обласноi кoмicii з питань техногенно-
еколоriчноi безпеки та надзвичайних ситуацiй (далi - обласна комiсiя), голови
районних державних адмiнiстрацiй, мiськi голови та голови об' еднаних
територiальних громад в студiях вiдеозв'язку.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про · встановлення карантину та запровадження посилених
протиепiдемiчвих заходiв на територй Недригалiвського та Середино-
Будського районiв iз значним поширенням гостроi респiраторноi хвороби
COVID-19, спричиненоiкоронавiрусомSARS-CoV-2.
СЛУХАЛИ:

Збаражського В.П., Головного державного санiтарного лiкаря Сумськоi
областi.
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2) при виявленн! осiб з ознакемн rострих респiраторних та iнших
эахворювань, що не викпючаютъ COVID-19, органiзувати проведения
лабораторного обстежения методом IUIP у вiрусолоriчнiй лабораторii
Сумського обласного лабораторного центру МОЗ Украiни;

3) фахiвця.:м з первинноi м:едичноi допомоm спiлъно з прашвниками
нацiональноi полiцii забезпечити дi€вий контроль за дотриманням самоiзоляцii
контактними особами; ' ,

4) эабеэпечвти функцiонування медичних заклашв у режим! суворого
дотримання протиепiдемiчних заходiв;

5) заборонити проведения масових (розважальвих, спортивних,
сошальних, релiriйних, рекламних та iнmих, крiм культурних) заходiв;

6) заборонити шяпънють закладiв, що надають послуги з розмпцення, та
вiдвiдування закладiв дошкiльноi освiти;

7) поснлити контроль за дотриманням протиепiдемiчних заходiв
населенням, пiдприемствами та органiзацiями, якi надають послуги з
обслуговування населения, не допускаючи скупченвя людей на ринку, у
магазинах та iнших об'ектах;

8) розглянути питания щодо обмеження руху rромадського транспорту;
9) забезпечити неухильне виконання перевiзвиками правил перевезення

пасажирiв на перiод карантину (обов'язкове перебування водiiв та пасажирiв в
масках, проведения дезiнфекцii транспорту, допускати до роботи водii'в пiсля
обов'язкового контролю стану здоров'я медичнвм прашвником, проведения
температурного скринiнrу та опитування на наявнють ознак COVID-19);

1О) посилнти iнформацiйно-роз'яснювальну роботу серед населения з .
питань профшактики коронавiрусноi iнфекцii через мiсцевi засоби масовоi
iнформацii, соцiальнi м:ережi, офiцiйнi сайти установ;

11) задiяти органи мiсцевого самоврядування для роз'яснення серед
населения простих правил з профшактики COVID-19, а саме необхiдностi
використаяня масок, якi прикривають рот та нiс, в тому числi виготовлених
самоспйно, дотримання сошальног днстанцй, необхiдностi поспйного миття
рук з милом та використання антисептикiв для обробки рук, дотримання
етикету кашлю, а при появi ознак респiраторних захворюванъ про необхiднiсть
звернення по телефону до сiмейноrо лiкаря;

12) розглянуrи питания позачергового обстеження методом IФА
медичних працiвникiв та працiвникiв сошапьног сфери.

Тер:мiн внконання: до покращення
епiдемiчноi ситуацii

2. Головам районних державних адмiнiстрацiй, мтським, селищним,
сшьським головам, головам об' еднаних територiальних громад эабезпечити
системетнчнвй аналiз епiдемiчноi ситуацii на вщповщнвх адмiнiстративних
територiях та оперативне реагування у випадку ii ускладнення.

Термiн виконання: на перiод
встановпення карантину
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