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Протокол No 7
позачергового засiдання Сумськоi обласноi кoмicii з питань техногенноекологiчноi безпеки та надзвичайних ситуацiй
16 квггня 2020 року

м.Суми

ГОЛОВУВАВ: Грищенко Р.С., голова Сумськог обласнот державно!
адмiнiстрацп, голова Сумськот обласног комiсi1 з питанъ техногенноекологiчноl безпеки та надзвичайних ситуацiй.
ПРИСУТfП: члени Сумськог обласно1 комюц з питанъ техногенноеколопчнот безпеки та надзвичайних ситуацiй (далi - обласна комiсiя), голови
районних державних адмiнiстрацiй, мiсъкi голови та голови об' еднаних
територiалъних громад в студiях вiдеозв'язку.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
I. Про вжиття додаткових заходiв щодо протидй поширенню гострог
респiраторно1 хвороби COVID-19, спричиненою коронавiрусом SARS-Co V-2,
на об'ектах, якi продовжують дiяльнiстъ в умовах карантину.
СЛУХАJШ:
Мотсеенка В.В., начальника Головного
служби в Сумсъкiй областi.

управлiння

Держпродспожив-

ВИРIШИЛИ:
1.1. Головам районних державних адмгнютрашй, мiсъким головам та
головам об' еднаних територiалъних громад, керiвникам вiдповiдних суб' екпв
господарювання вжити вичерпних заходiв щодо забезпечення функцiонування
об' екпв, якi здiйснюютъ роздрiбну торгiвлю продуктами харчування виключно
за дотримання наступних умов:
1) реалiзацiя харчових продуктiв зшйсвюеться тiльки зареестрованими
операторами ринку харчових продукпв;
2) знаходження на обекп торгiвлi не бiлъше одного вiдвiдувача на
20 кв.м. торгiвелъно1 площi;
3) наявна можливiстъ забезпечення дотримання вiдстаней мiж покупцями
в чергах не менш, нiж 1,5 метри;
4) забезпечення достатньою кiлъкiстю засобiв iндивiдуалъного захисту
персоналу, який працюе в зонi контакту (зокрема захист обличчя та очей,
використання гумових рукавичок), контроль за lx своечасною замiною (з
розрахунку 1 маска на 2-3 години роботи) та безпечним видаленням;
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5) проведения вологого прибирания примiщенъ, включаючи всi контактн!
поверхнг, в т. ч. не рiдше 2 разiв на день iз эастосуванням зареестрованих та

дозволених в Укра1нiдезiнфiкуючих засобiв рiзних хiмiчних груп вiдповiдно до
Методичних рекомендацiй по i'x застосуванню при вiрусних iнфекцiях,
затверджених
МОЗ . Украгни, а також впровадження режиму рацiонального
.
провпрювання примццень;
6) дотримання iнmих санiтарних, гiгiенiчних та протиепiдемiчних вимог,
визначених законодавством.
Термiн виконання: з 16.04.2020,
до стабiлiзацi! епiдситуацii'
1.2. Головам районних державних адмцпстрашй, мiським головам та
головам об' еднаних територiалъних громад, керiвникам шдприемсгв, установ
та органiзацiй незалежно вiд форм власностi, фiзичним особам-шдприемцям,
якi продовжують дiяльнiсть в умовах карантину, забезпечити дотримання
.
. . .
. .
наступних санпарно-ппенгчних та протиегцдемтчних вимог:
1) встановлення контролю за щоденним допуском працiвникiв до роботи,
не допускати до обслуговування населения осiб, якз мають ознаки
респiраторних захворювань;
2) створення умов для можливостi дотримання безпечноi' вiдстанi мiж
особами, якi перебувають у примiщеннях;
3) створення умов для дотримання персоналом закладiв вимог особистог
гiгiени (наявнiсть рiдких :миючих засобiв, эареестрованих антисептичних
засобiв, одноразових паперових рушникiв);
4) забезпечення достатньою кшькютю засобiв iндивiдуального захисту
персоналу, який працюе в зонi контакту з вiдвiдувачами (зокрема эахист
обличчя та очей, використання гумових рукавичок), контроль за i'x своечасною
замiною (з розрахунку 1 маска на 2-3 години роботи) та безпечним видаленням;
5) проведения вологого прибирания примiщень, включаючи всi контактнi
поверхнi, в т. ч. не рiдше 2 разiв на день iз застосуванням зареестрованих та
дозволених в Укра!нi дезiнфiкуючих засобiв рiзних хiмiчних груп вiдповiдно до
Методичних рекомендацiй по i'x застосуванню при вiрусних iнфекцiях,
затверджених МОЗ Украши, а також впровадження режиму рацiонального
провiтрювання примiщень;
6) наявнiсть в доступних мiсцях антисептикiв для знезараження рук
вiдвiдувачами закладiв;
7) проведения роз' яснювальноi'роботи з персоналом щодо iндивiдуальних
засобiв профiлактики та реагування на виявлення симптомiв захворювання на
гострi респiраторнi вiруснi iнфекцi! серед працiвникiв;
8) встановлення або оновлення iнформацiйних постерiв з профiлактики
iнфiкування i поширення коронавiрусу iз заходами зниження ризику
iнфiкування (технiка миття рук, обробка рук спиртовмiсними антисептиками);
9) дотримання iнших санiтарних, гiгiенiчних та протиепiдемiчних вимог,
визначених законодавством.
Термiн виконання: з 16.04.2020
до стабiлiзацii'епiдситуацii'
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1.3. Головам районних державних адмппстрашй, мiським головам та
головам об' еднаних територiальних громад, управлiнню охорони здоров' я
Сумськот
обласног
державно!
адмцпстрацп,
Головному
управлiнню
Держпродспоживслужби
в Сумськiй
областi,
Сумському
обласному
лабораторному
центру
маз Украши посилити на вiдповiдних
адмiнiстративних
територiях роз' яснювальну роботу щодо недопущения
масових зiбрань, зокрема у перiод Великоднiх свят, iнших святкувань та
обрядових заходiв з метою запобiгання поширенню корона вiрусноi" iнфекцiУ та
iнших iнфекцiйних хвороб.
Термiн виконання: з 16.04.2020
до стабiлiзацiУ епiдситуацiУ
1.4. Головному управлiнню Держпродспоживслужби в Сумськiй областi
здiйснювати постiйний контроль за додержанням юридичними i фiзичними
особами санггарно-ппенгчних,
санiтарно-протиепiдемiчних
норм, правил
об' ектами, якi продовжують дiяльнiсть в умовах запровадженого карантину та
.
. .
у разт виявлення порушень вживати заходтв адмппстративного впливу до
порушникгв.
Термiн виконання: з 16.04.2020
до стабiлiзацiУ епiдситуацiУ
1.5. Контроль за виконанням цього рiшення покласти на Головне
управлiння Держпродспоживслужби
в Сумськiй областi, доручивши йому
надавати щочетверга узагальнену iнформацiю Сумськiй обласнiй комiсiУ з
питань техногенно-еколопчнот
безпеки та надзвичайних ситуацiй
до
стабiлiзацiУ епiдситуацiУ.
11. Про посилення заходiв iз запобiгання поширенню на територц
Сумськог областi захворювання на гостру респiраторну хворобу COVID-19,
. спричиненою коронавiрусом SARS-Co V-2.
СЛУХАЛИ:
Збаражського В. П., Головного державного санiтарного лiкаря Сумськоi"
областi.
ВИРIШИЛИ:
2.1. Iнформацiю Головного державного санггарного шкаря Сумськот
областi Збаражського В. П. взяти до вiдома.
2.2. Враховуючи вимоги, якi викладенi в листi Головного державного
санiтарного лiкаря Сумсько1 областi вiд 14.04.2020 № 01/1396, щодо
необхiдностi введения додаткових обмежувальних карантинних заходiв, на
виконання пункту 2 доручення Прем'ер-мiнiстра Украiни за результатами
наради членiв Державно! кoмicii" з питань техногенно-екологiчноУ безпеки та
надзвичайних ситуацiй вiд 03 квiтня 2020 року № 12702/14/120 та постанови
Кабiнету Мiнiстрiв Украши вiд 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобiгання
поширенню на територй Украi"ни коронавiрусу COVID-19» головам районних
державних
адм1юстрац1и, мiським
головам
та головам
об' еднаних
територiальних громад розглянути питания щодо запровадження згiдно з
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законодавством
на вщповщних адмппстративних
територтях додаткових
обмежувальних протиепiдемiчних заходiв на перiод карантину, зокрема щодо
обмеження пересування та перебування громадян в громадських мiсцях у
перiод вихiдних i святкових днiв (з 13 год. О 1 хв. суботи до 6 год. 00 хв.
першого робочого дня пiсля вихiдних (святкових) днiв).
Термiн виконання: до закiнчення термiну карантину.
2.3. Дане питания розглянути на засiданнях мiсцевих комiсiй з питань
техногенно-екологiчноi
безпеки та надзвичайних ситуацiй та надати копiю
вiдповiдного протокольного рiшення Сумськiй обласнiй кoмicii з питань
техногенно-екологiчноi'
безпеки та надзвичайних ситуацiй на електронну
адресу sumy_oЫteb.ns@srn.gov .ua.
Термiн виконання: до 16:00 17.04.2020
2.4. Управлiнню iнформацiйноi' дiяльностi та комунiкацiй з громадськiстю
Сумськоi' обласноi' державно} адмiнiстрацii' провести через засоби масовоi'
iнформацii, соцiальнi мережi та iншi канали комунiкацii' iнформацiйнороз 'яснювалъну роботу серед населения щодо необхiдностi вжиття додаткових
обмежувальних протиепiдемiчних заходiв на вихiднi та святковi днi.
Термiн виконання: 16.04.2020

111. Про впровадження використання форми iнформованоi' згоди особи на
проведения обсервацй та спостереження за станом здоров' я, дiагностики та
лiкування на територй Сумськот областi.
СЛУХАJШ:
Милаша О.М., директора Департаменту
Сумськоi обласноi' державно! адмiнiстрацii'.
ВИРIШИЛИ:
3 .1. Затвердити
(додаеться).

форму

декларацй

цившьного захисту населения

особи,

яка

потребуе

обсервацii

Голова Сумськоi обласноi
державноi адмiнiстрацii,
голова обласноi кoмicii
Начальник вiддiлу запобiгання
надзвичайним ситуацiям
Департаменту цивiльного захисту
населения Сумськоi обласноi
державноi адмiнiстрацii,
вiдповiдальний секретар
обласноi кoмicii
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Олександр Б€Л€ВЦОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рiшення Сумськот обласно1комiсi1з
питань техногенно-екологiчно1безпеки
та надзвичайних ситуацiй
протокол вiд 16.04.2020 № 7
Декларашя особи,
якапотребу€ обсервацii

я,
(прiзвище, iм'я, по-батьковi)

(документ, що шдтверджуе особу)

(мiсце проживання / перебування / ресстрашя)

Дата народження «__ »

перебував за кордоном:
(назва краiни)

контактний телефон-------------------------

(особи, що надае згоду)

контактний телефон-------------------------

(члена ciм'i' / близького родича особи, що надае згоду)

повiдомлений про зобов' язання дотримуватись вимог обсервацй (iзоляцil)
протягом 14 календарних днiв, а, у разi необхiдностi, зумовленоi
епiдемiологiчними обставинами, зокрема наявнiстю нових випадкiв iнфекцiй
серед оточуючих та контактних осiб, бiльшим строком.
Повiдомляю, що я поiнформований(на) про вимоги щодо моеi обсервацii
(iзоляцii) вiдповiдно до ст. 30 Основ законодавства Украши про охорону
здоров'я, ст. 31 Закону Укршни «Про захист населения вiд iнфекцiйних
хвороб», постанови Кабiнету Мiнiстрiв Украши вiд 11 березня 2020 р. № 211
«Про запобiгання поширенню на територй Украши гострог респiраторно1
хвороби COVID-19, спричинено1 коронавiрусом SARS-CoV-2», у зв'язку iз
потенцiйним ризиком iнфiкування гострою респiраторною хворобою COVID19, спричиненог коронавiрусом SARS-CoV-2, пiд час перебування за кордоном
та його перетину, а також через iнmi випадки, визначенi вiдповiдними
нормативно-правовими актами.
Я попереджений(на) про адмiнiстративну вiдповiдальнiсть згiдно з ст. 443
Кодексу Украши про адмiнiстративнi правопорушення за вчинення порушення
правил
щодо
карантину
людей,
санпарно-ппен.чних, санггарно-

протиепiдемiчних правил i норм, передбачених Законом Украiни «Про захист
населения вiд iнфекцiйних хвороб», iншими актами законодавства, а також
рiшень органiв мiсцевого самоврядування з питань боротьби з iнфекцiйними
хворобами, а також про кримiнальну вiдповiдальнiсть передбачену ст. 325
Кримiнального кодексу Украгни у разi вчинення порушення правил та норм,
встановлених з метою запобiгання iнфекцiйним хворобам, а також масовим
неiнфекцiйним захворюванням (отруенням) i боротьби з ними, якщо такi дii
спричинили або завiдомо могли спричинити поширення цих захворювань.
Я повiдомлений(на), що згiдно зi ст. 285 Цивiльного кодексу Украiни та
ст. 39 Основ законодавства Укршни про охорону здоров'я я маю право на
достовiрну i повну iнформацiю про стан свого здоров'я, у тому числi на
ознайомлення з вiдповiдними медичними документами, можливiсть задавати
будь-якi питания щодо обсервацй, лiкування та одержувати вшповцп.
Я отримав(ла) в доступнiй формi iнформацiю про режим i умови
знаходження в обсервацii (iзоляцii) та ймовiрний перебiг захворювання (у разi
йога виникнення) i наслiдки у разi вiдмови вiд обсервацii (iзоляцii).
Крiм того, я поiнформований( а), про те, що недодержання рекомендацiй з
iнфекцiйного контролю щодо режиму пiд час обсервацй (iзоляцii), лiкарських
призначень можуть негативно позначитися на моему станi здоров' я та на станi
здоров' я оточуючих.
Я зобов'язуюсь дотримуватись режиму обсервацй (iзоляцii), виконувати
вимоги щодо самоконтролю за станом особистого здоров' я (стану здоров' я
дитини), в тому числi негайно повiдомляти лiкаря про будь-якi змiни,
погiршення самопочуття (стану здоров'я дитини) пiд час обсервацii (iзоляцii),
виконувати призначення лiкуючого лiкаря у т.ч. щодо проведения лабораторнодiагностичних та iнших дослiджень.
Вiдповiдно до абзацу третього пункту 3 Порядку проведения обов' язковоi
госпiталiзацн
осiб, якi здiйснюють перетин державного кордону, до
обсерваторiв (iзоляторiв) затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв
Украiни вiд 8 квiтня 2020 р. No 262 «Про внесения змiн до постанови Кабiнету
Мiнiстрiв Украiни вiд 11 березня 2020 р. № 211» зобов'язуюсь здiйснити

оплату послуг за харчування.

Дана декларацiя надаетъся мною та е дiйсною протягом всього перiоду,
необхiдного для проведения протиепiдемiчних та/або профiлактичних заходiв.
Декларацiю пiдписав
ШБ

дата

ПlДПИС

Я, даю згоду на обробку моiх персональних даних вiдповiдно до Закону
Украiни «Про захист персональних даних».
ШБ

дата

ПlДПИС

