УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій
88000, м.Ужгород, пл.Поштова,3, тел.- факс 61 34 00
E-mail: vcz@rada-uzhgorod.gov.ua
ПРОТОКОЛ №5
позапланового засідання місцевої комісії
17.02.2021 р.

м. Ужгород

Головував: міський голова, голова місцевої комісії з питань ТЕБ та НС
Богдан АНДРІЇВ.
Присутні: члени комісії - 24 чол. (за окремим списком).
Запрошені: регіональний представник Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини в Закарпатській області Діана ШВАРДАК.
Питання: Про ускладнення у місті Ужгород епідемічної обстановки,
виконання заходів у рамках постанови Кабінету Міністрів України 09.12.2020
№ 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2» ( із змінами).
СЛУХАЛИ: Міського голову, голову місцевої комісії з питань ТЕБ та НС
Богдана АНДРІЇВА, який довів вимоги постанови Кабінету Міністрів України
09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами).
Начальника міського штабу з ліквідації наслідків НС Василя РЕШЕТАРЯ,
завідувачки відділенням організації епідеміологічних досліджень Ужгородської
міськрайонної філії ДУ «Закарпатський обласний лабораторний центр»
Світлану ОБЕРЕМКО, які, на підставі наявної в управлінні охорони здоров`я,
Ужгородському
міському
управлінні
головного
управління
Держпродспоживслужби в Закарпатській області, Ужгородській міськрайонній
філії ДУ «Закарпатський обласний лабораторний центр» інформації, повідомили
про ускладнення у місті Ужгород епідемічної обстановки. При цьому, було
наголошено про наявні у місті випадки недотримання громадянами соціальної
дистанції, маскового режиму та інші передумови до розповсюдження
захворюваності на COVID-19 (інформація додається).
Інші посадові особи повідомили у частині, що стосується, про результати
виконання заходів у місті Ужгород із попередження поширення COVID-19.

Заслухавши інформацію із питань порядку денного, беручи до уваги у
інформацію щодо погіршення епідемічної ситуації у місті Ужгород, з
урахуванням обговорення, комісія ВИРІШИЛА:
1.
Відповідним
структурним
підрозділам
постійно
проводити
роз’яснювальну роботу щодо постанови Кабінету Міністрів України 09.12.2020
№ 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2» ( із змінами).
2. Керівництву освітніх закладів міста Ужгород:
- забезпечити неухильне дотримання санітарних норм і правил під час
освітнього процесу;
- при виявленні випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу
COVID-19 серед викладацького складу, працівників та здобувачів освіти
забезпечити проведення заходів відповідно до запровадженого алгоритму дій;
- проводити негайне інформування Ужгородської міськрайонної філії ДУ
«Закарпатський обласний лабораторний центр МОЗ України» та Ужгородського
міського управління Головного управління Держпродспоживслужби
в
Закарпатській області про випадки захворювання на коронавірус серед
працівників закладів з метою своєчасного вжиття відповідних протиепідемічних
заходів.
2.1. Пропонувати розглянути питання на засіданнях педагогічних рад щодо
можливості запровадження навчання групами до 15 осіб у класах, обов’язкового
маскового режиму тощо.
3. Пропонувати суб’єктам торговельної діяльності та діяльності з надання
послуг громадського харчування максимально впроваджувати застосування
адресної доставки замовлень.
4. Проводити роз’яснювальну роботу з суб’єктами, що здійснюють
реалізацію продуктів харчування та промислової групи на ринках щодо
необхідності: дотримання вимог керівних документів, що регламентують роботу
у період тимчасового обмеження роботи; встановлення захисних екранів між
продавцями та покупцями; запровадження не менше 1 разу у тиждень –
санітарного дня для проведення повної дезінфекції; запровадження
обов’язкового температурного скринінгу.
5. Збільшити кількість мобільних моніторингових груп, які проводять
рейдові перевірки щодо дотримання суб’єктами господарювання встановлених
вимог стосовно функціонування в умовах адаптивного карантину, групам
подавати інформацію до міського штабу із ліквідації наслідків НС щодо
суб’єктів господарювання (незалежно від форм власності), які систематично
порушують карантинні вимоги, для прийняття відповідного рішення щодо
закриття зазначених закладів. Попереджати суб’єктів господарювання
незалежно від форми власності та відвідувачів про можливість притягнення до
адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення карантинних
вимог у відповідності до чинного законодавства.

6. Відповідним структурним підрозділам посилити проведення серед
населення інформаційно-роз’яснювальної щодо необхідності дотримання вимог
карантинних заходів. Відділу інформаційної роботи забезпечити інформування
громадськості про запроваджені посилені обмежувальні заходи та необхідність
дотримання карантину – на офіційному сайті Ужгородської міської ради, у
соціальних мережах, через засоби масової інформації.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідальних
виконавців.
Термін:
постійно
карантину
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