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Протокол № 32 
позачергового засідання комісії з питань ТЕБ та НС 

28 вересня 2020 року                                                                    м. Білгород-Дністровський 
 

Місце проведення: дістанційно 
Початок засідання: 11.00 год. 

Присутні: 
Головуючий:      Яцишена Г. – голова комісії  
На засіданні були присутні 12 членів комісії 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про організацію протиепідемічних заходів при виявленні гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СоV-2, в 
адміністративній будівлі районної ради 

Доповідач: Завідувач сектором оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії 
з правоохоронними органами райдержадміністрації Лаврик М.А – 5 хв.  

 
РІШЕННЯ 1 

 Про організацію протиепідемічних заходів при виявленні гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СоV-2, в 
адміністративній будівлі районної ради 
 У зв’язку з підтвердженням діагнозу на COVID-19 у співробітника районної 
державної адміністрації та наявності контактних осіб із персоналу районної державної 
адміністрації та інших установ, які розташовані у адміністративній будівлі районної ради, 
відповідно до положень Законів України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 
благополуччя населення» та «Про захист населення від інфекційних захворювань», статті 
22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання Рішення Ради 
національної безпеки і оборони України від 13.03.2020 «Про невідкладні заходи щодо 
забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», метою запобігання поширенню 
коронавірусної інфекції на території району комісія 

ВИРІШИЛА: 
1. Керівникам установ організацій та закладів, які розташовані у 
адміністративній будівлі районної ради, зокрема Білгород-Дністровській районній 
територіальній виборчій комісії 
1.1. Ввести з 29.09.2020 року у приміщеннях адміністративної будівлі районної ради 

карантин. 
1.2. Карантинні заходи проводити 14 діб в період з 29.08.2020 по 13.10.2020 року 



1.3. Забезпечити проведення щоденної термометрії та опитування на предмет скарг 
підпорядкованих працівників. 
1.4. Перевести на дистанційний режим роботи всі установи, заклади і організації, які 
розташовані у приміщеннях адміністративної будівлі районної ради незалежно від форм 
власності та відомчого підпорядкування; 
1.5. Перевести у найкоротший термін з урахуванням клінічної картини контактних 
працівників на самоізоляцію. 
1.6. Заборонити особистий прийом громадян у адміністративній будівлі районної ради. 
1.7. Обмежити кількість працівників в установах, припинення роботи яких неможливе з 
технічних умов та розробити відповідні графіки. 
1.8. Забезпечити обов’язкову безконтактну термометрію всім відвідувачам 
адміністративної будівлі районної ради. 
1.9. Посилити контроль за дотриманням вимог щодо використання засобів 
індивідуального захисту, забезпеченням антисептичними та дезінфекційними засобами. 
1.10. Забезпечити постійне використання засобів індивідуального захисту на робочих 
місцях персоналом, що продовжує виконання обов’язків, проведення обробки території 
будівлі районної ради та робочих приміщень дезінфекційними засобами 2 рази на добу. 

з 29.08.2020  до 13.10.2020 року 
2. Відокремленому підрозділу «Білгород-Дністровський міськрайонний відділ 
лабораторних досліджень ДУ «Одеський ОЛЦ МОЗ України» 

2.1. На підставі статуту ДУ «Одеський Обласний Лабораторний Центр МОЗ України», 
якій затверджений наказом МОЗ України від 08.07.2016 року № 689, організувати медико-
санітарні заходи з метою недопущення поширення гострої респіраторної хвороби  
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2; 
2.2. Забезпечити проведення епідеміологічного розслідування випадку гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 у Білгород-
Дністровській районній державній адміністрації, з метою встановлення причин їх 
виникнення, факторів передачі інфекції, визначення меж осередків інфекційних хвороб, 
масштабів поширення та надання пропозицій щодо їх локалізації та ліквідації; 
2.3. Організувати проведення профілактичних та поточних дезінфекційних заходів у 
адміністративній будівлі районної ради. 

Негайно 
3. Білгород-Дністровському районному управлінню ГУ Держпродспоживслужби в 
Одеській області 
3.1. Посилити держнагляд у сфері санітарного законодавства за дотриманням тимчасових 
рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах охорони здоров’я на 
період карантину у зв'язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-2019, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

На період проведення карантинних заходів 

 
 
 
 
Голова комісії –  
голова районної державної адміністрації                                            Г. Яцишена 
 
 
Секретар комісії                                                                                       М.Лаврик 


