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Протокол № 23 

позачергового засідання комісії з питань ТЕБ та НС від 23.07.2020 року 

Місце проведення: дистанційно 
Початок засідання: 13.00 год. 
Присутні: 
Головуючий: Яцишена Г. - голова комісії  
Присутні: члени комісії за списком, 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ: 
1. Про впровадження додаткових протиепідемічних заходів в районній державній 
адміністрації, установах, організаціях, що розташовані у адміністративної будівлі районної 
ради з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19  
Доповідач:  Голова райдержадміністрації Яцишена Г.А. - 3 хв. 
2. Про зміну режиму карантину у КП «Ценртальна района лікарня» 
Доповідач:  Головний лікар КП «Ценртальна районна лікарня» Гросул В.І.- 2 хв. 

 
РІШЕННЯ 1 

Про впровадження додаткових протиепідемічних заходів в районній державній 
адміністрації, установах, організаціях, що розташовані у адміністративної будівлі 
районної ради з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19  
  
 За інформацією відокремленого підрозділу «Білгород-Дністровський міськрайонний 
відділ лабораторних досліджень ДУ «Одеський ОЛЦ МОЗ України» згідно отриманого 
результату лабораторних досліджень. від ДУ «Одеський обласний лабораторний центр» МОЗ 
України, Станом на 23.07.2020 року у районній державній адміністрації зареєстрована 1 
контактна особа на COV1D-19, проводиться епідеміологічне розслідування, з метою 
встановлення кола контактних осіб. 
 Відповідно до пункту 11 постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року 
№ 211 «Про запобігання поширення на території України гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-СоV-2», зі змінами, що затверджені постановою 
Кабінету Міністрів України від 02 квітня 2020 року № 255, на виконання п. 1 протоколу 
позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій Одеської облдержадміністрації від 06 квітня 2020 року № 10, з метою недопущення 
розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-
СоV-2, комісія  

ВИРІШИЛА: 
1. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації, установ, 
організацій, розташованих в будівлі районної ради: 
1.1. заборонити особистий прийом громадян; 
1.2. перевести до дистанційного режиму роботи персонал закладів, надати до апарату 



райдержадміністрації, районної ради пропозиції щодо визначення режиму роботи працівників 
відповідних підрозділів. 
1.3. максимально перевести здійснювану персоналом роботу на віддалений доступ із 
застосуванням електронних комунікацій і технологій; 
1.4. забезпечити дотримання санітарно-гігієнічних норм у приміщеннях, режиму 
провітрювання та дезінфекції приміщень; 
1.5. запровадити щоденний температурний скринінг персоналу, вжити заходів щодо 
самоізоляції усіх працівників, які мають ознаки гострих респіраторних захворювань; 
1.5. запровадити режим профілактичного спостереження за особами із числа груп 
інфекційного ризику. 

Негайно, до окремого рішення 
 
2. Білгород-Дністровському районному управлінню ГУ Держпродспоживслужби в 
Одеській області 
2.1. Посилити держнагляд у сфері санітарного законодавства за дотриманням тимчасових 
рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у будівлі районної ради на період 
карантину у зв'язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-2019, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2. 

На період проведення карантинних заходів 
3. Керівнику апарату районної державної адміністрації  
на період дії карантину встановити початок робочого дня:  

- в структурних підрозділах що продовжують роботу під час карантину з 8 годин; 
- в органах соціального захисту населення районної державної з 10 годин; 
4. Білгород-Дністровському відділу поліції ГУ НП України в Одеській області 
4.1. Забезпечити дієвий контроль за виконанням режиму самоізоляції з боку контактних 
осіб; 
4.2. Проводити постійний контроль виконання населенням карантинних заходів  
4.3. Вживати заходи адміністративного впливу до порушників карантину. 
5. Контроль за виконанням рішення покласти на голову комісії. 
 
РІШЕННЯ 2 

 
Про зміну режиму карантину у КНП «Білгород-Дністровська Центральна районна 
лікарня» 
 На виконання протоколу засідання комісії з питань ТЕБ і НС районної державної 
адміністрації від 07.07.2020 року № 22, у зв’язку із виявленням випадків COVID-19 серед 
працівників рентгенкабінету КНП «Білгород-Дністровська Центральна районна лікарня», 
був проведений комплекс заходів: 
1. Забезпечено проведення щоденної термометрії та опитування на предмет 
скарг працівників підпорядкованих структурних підрозділів. 
2. Припинено роботу рентгенологічного та флюорографічного кабінетів. 
3. Заборонені: 
3.1. планову госпіталізацію пацієнтів на стаціонарне лікування. 
3.2. планові консультації та обстеження без попереднього огляду та направлення 
сімейного лікаря. 
3.3. проведення профілактичних медичних оглядів 
3.4. припинені до особливого розпорядження надання медичної допомоги в 
умовах денного стаціонару, фізіотерапевтичному відділенні. 
4. Обмежені чисельність осіб у приміщеннях очікування поліклінічного відділення, 
дитячої консультації, КФД та УЗД кабінетів. 
5. Забезпечити обов’язкову безконтактну термометрію всім відвідувачам 
поліклінічного відділення. 
6. Проведені обстеження ПЛР працівників поліклінічного відділення — всі результати 
негативні, 



7. Заборонене відвідування пацієнтів, крім пацієнтів що перебувають у важкому стані 
при дотриманні вимог щодо використання засобів індивідуального захисту. 
8. Посилений контроль за дотриманням у структурних підрозділах вимог щодо 
використання засобів індивідуального захисту, забезпеченням антисептичними та 
дезінфекційними засобами. 
9. Забезпечено проведення обробки території лікарні дезінфекційними засобами 2 рази 
на добу. 

Працівники рентгенкабінету, у яких виявлені випадки COVID-19, були виведені на 
самоізоляцію, яка завершується 25.07.2020 року. Працівники двічі обстежені ПЛР - 
результати негативні. У приміщеннях рентгенкабінету та флюорографічного кабінету 
проведено заключну дезінфекцію. 
Враховуючи зазначене комісія  

ВИРІШИЛА 

1. відновити роботу рентгенкабінету та флюорографічного кабінету з 27.07.2020 року. 
2. відновити надання медичної допомоги в умовах денного стаціонару, 
фізіотерапевтичному відділенні на умовах виконання вимог адаптивного 
карантину. 
3. Обмежені чисельність осіб у приміщеннях очікування поліклінічного відділення, 
дитячої консультації, КФД та УЗД кабінетів. 
4. Забезпечити обов’язкову безконтактну термометрію всім відвідувачам 
поліклінічного відділення. 
5. Заборонити відвідування пацієнтів, крім пацієнтів що перебувають у важкому стані 
при дотриманні вимог щодо використання засобів індивідуального захисту. 
6. Посилити контроль за дотриманням вимог щодо використання засобів 
індивідуального захисту, забезпеченням антисептичними та дезінфекційними засобами. 
7. Забезпечено проведення обробки території лікарні дезінфекційними засобами 2 рази 
на добу. 

8. Контроль за виконанням рішення покласти на голову комісії. 

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


