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І. Про вжиття додаткових протиепідемічних заходів з метою запобігання
поширенню гострої респіраторної хвороби СОУШ-19, спричиненої
коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2 на території міста.
У відповідності до рішення позачергового засідання комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Хмельницької обласної
державної адміністрації (Протокол №7 від 27 березня 2020 року)
Комісія вирішила
1. Пункт 1 рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і
надзвичайних ситуацій від 25 березня 2020 року протокол №6 викласти в такій
редакції:
1. Заборонити до 24 квітня 2020 року:
- проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, спеціальних,
релігійних, рекламних та інших) заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, крім
заходів необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органу
місцевого самоврядування;
- роботу суб’єктів господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів,
зокрема закладів громадського харчування (ресторанів, кафе, тощо),
торговельно-розважальних центрів, інших закладів розважальної діяльності,
фітнес центрів, закладів культури, торговельного і побутового обслуговування
населення, здійснення торгівл крім:
- торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими
засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами,
пестицидами та агрохімікатами. насінням, і садовим матеріалом, засобами
зв’язку за умови забезпечення відповідного персоналу засобами індивідуального
захисту, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних
заходів;
- провадження банківської та страхової діяльності, а також медичної практики
ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів, діяльності з
технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, технічного
обслуговування реєстраторів розрахункових операцій діяльності з ремонту
комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, об’єктів
поштового зв’язку за умови забезпечення відповідного персоналу (працівників)

засобами індивідуального захисту, а також дотримання відповідно санітарних
та протиепідемічних заходів;
- торговельної діяльності і діяльності з надання послуг з громадського
харчування із застосуванням адресної доставки замовлень за умови забезпечення
відповідного персоналу (працівників) засобами індивідуального захисту та
дотримання санітарних та протиепідемічних заходів.
Термін виконання негайно
2. Враховуючи рішення комісії з питань ТЕБ та НС Хмельницької
облдержадміністрації щодо неможливості забезпечення належного санітарноепідеміологічного стану продовольчих ринків на території Хмельницької області
в умовах розповсюдження гострої респіраторної хвороби СОУГО-19,
спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2, заборонити здійснення торгівлі на
продуктових ринках, крім тих, що здійснюють оптову торгівлю, за умови
дотримання ними відповідних санітарних норм та відпуску продуктів харчування
виключно суб'єктам господарювання, що здійснюють реалізацію продуктів
харчування для населення.
Термін: на період карантину.
3. Суб’єктам господарювання у сфері роздрібної торгівлі продуктами
харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами
медичного призначення, засобами зв'язку, провадження банківської та страхової
діяльності встановити режим роботи з розрахунку один відвідувач на 10 кв.
метрів площі торгівельного (операційного) залу за умови дотримання дистанції
між ними не менше як 1,5 метрів із встановленням спеціальних позначок.
Термін виконання негайно
4. Начальнику Шепетівського відділу ТУ НП України у Хмельницькій
області (Фурманюк О. А.), Управлінню
Держпродспоживслужби в
Шепетівському
районі
(Стародубов
В.В.),
Шегіетівському
міськміжрайонному відділу лабораторних досліджень ДУ “Хмельницький
обласний лабораторний центр МОЗ України” (Мазаєв В.В.) вжити заходів,
спрямованих на виконання цього рішення відповідно до повноважень.
Термін виконання - постійно
5. З метою недопущення поширення неправдивої інформації серед населення
міста визначити гарячу лінію штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації,
пов'язаної з поширенням коронавірусної інфекції СОУГО-19 (тел. 4-08-71),
джерелом отримання офіційної інформації щодо випадків захворюваності та
епідемічної ситуації, спричиненої коронавірусом 8АІ18-СоУ-2 на території міста.
Термін: на період карантину.
6. Начальнику управління соціального захисту населення (Білас С.Г.)
забезпечити, в межах своєї компетенції, надання допомоги особам з
інвалідністю, особам похилого віку та іншим мало захищеним верствам
населення щодо отримання ними пенсій, оплати комунальних послуг, доставки
продуктів харчування та предметів першої необхідності з метою зниження
ризику їх зараження із залученням працівників соціальних служб, громадських
та волонтерських організацій.
Термін: на період карантину.

7. Начальнику управлінню Держпродспоживслужби в Шепетівському
районі (Стародубов В.В.) організувати контроль за суб'єктами господарювання
щодо проведення ними поточної дезинфекції приміщень та реалізації продуктів
харчування в фасованому та ізольованому вигляді. На входах, виходах і в місцях
розрахунку організувати маркування (позначення) місць перебування
відвідувачів для забезпечення дотримання ними безпечних (санітарних)
відстаней.
Термін: на період карантину.
8. Начальнику відділу інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю (Драпуля Н.В.) довести до населення міста рекомендацій щодо
необхідності дотримання обмеження пересування громадян на власному
автомобільному транспорті між населеними пунктами, районами та регіонами
України.
Термін: на період карантину.
9. В термін до 6 березня 2020 року створити територіальні формування
цивільного захисту із залученням громадських та волонтерських організацій для
проведення великих обсягів робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації,
зокрема проведення заходів:
- на базі Шепетівської лазні, із санітарної обробки людей (Директор КП
Шепетівського водопровідно-каналізаційного господарства Шепетівської міської
ради Биков В.П.);
- на базі міських автомийок із спеціальної обробки транспорту (Управління
економічного розвитку Гринь 0,М.);
- на базі КП «Шепетівського ремонтно-експлуатаційного підприємства
Шепетівської міської ради» із спеціальної обробки об'єктів міста (Директор КП
«Шепетівського ремонтно-експлуатаційного підприємства Шепетівської міської
ради» Шайнога Ю.М.).
Термін: на період карантину.
10. В зв’язку з призначенням керівника робіт з ліквідації медико-біологічної
надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня на території
міста, рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій протокол №2 від 04 березня про створення протиепідемічної комісії
вважати таким, що втратило чинність.
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Спеціаліст сек гора з питань НС та ЦЗН,
секретар комісії з Питань ТЕБ та НС
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