
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КОМІСІЯ

з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

ПРОТОКОЛ № З
09 березня 2021 року м.Шепетівка

Головує -  Бузиль В.В.
Присутні -  12 осіб 
Запрошені -  4 особи

Порядок денний
1. Про ситуацію, що склалася у Шепетівській територіальній громаді відносно 
захворюванності на СОУШ-19.
2. Про встановлення карантинних заходів рекомендаційного характеру но 
кожній з галузей.

1. Про ситуацію, що склалася у Шепетівській територіальній громаді відносно 
захворювання на С()УШ-19.

Савчук В.М. повідомила, що кількість хворих на коронавірусну хворобу СОУШ- 
19 зростає. За добу до лікарні надійшло 5 хворих з підтвердженим діагнозом СОУГО-19 
і 8 з підозрою. Станом на 27.02.2021 року перебуває у КНП «ІІІепетівська 
багатоїірофільна лікарня» на лікуванні 64 хворих з діагнозом коронавірусна хвороба 
СОУЮ-19. Загальна кількість ліжкомісць обладнаних для лікування СОУЮ-19- 130, 
завантаженість станом на сьогодні -  49%. У відділенні анестезіології та інтенсивної 
терапії перебуває 6 хворих, з них 3-є підключено до апаратів ШВЛ.Окрім того, на 
лікуванні перебувають 15 хворих з підозрою на коронавірусну інфекцію. 39 хворих 
потребує постійної кисневої підтримки. Для надання медичної допомоги розгорнуто 4 
відділення: інфекційне відділення, неврологічне відділення, відділення реабілітації, 
відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Планова госпіталізація хворих не 
проводиться, планові профілактичні огляди призупинені. У всіх структурних 
підрозділах лікарні посилені карантинні обмеження.

2. Про встановлення карантинних заходів рекомендаційного характеру по 
кожній з галузей.
2.1 Керівникам відділу національної поліції м.Шепетівки, відділу Головного 
управління Держпродспоживслужби шепетівського району, командирам військових 
частин -  забезпечити неухильне виконання постанови Кабінету Міністрів України від 
22.07.2020 №641 щодо забезпечення контролю виконання протиепідемічних обмежень 
на території Шепетівської міської територіальної громади епідемічної небезпеки 
поширення СОУШ-19та в межах компетенції забезпечити посилення контролю за 
карантинними обмеженнями, в тому числі в громадському транспорті, закладах 
торгівлі, громадського харчування та на продуктових ринках.

Термін: з моменту оприлюднення протоколу.



2.2. Начальнику управління освіти забезпечити через директорів загальноосвітніх 
шкіл та директорів дошкільних навчальних закладів моніторинг ситуації 
захворюваності СОУГО-19серед дітей та педагогічного складу на предмет можливого 
переведення навчальних закладів на дистанційну форму навчання. Для виконання 
навчальної програми, розглянути можливість перенесення весняних канікул із 
урахуванням ч.З та 4 ст. 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту» на 
період карантинних обмежень.

2.3. Головному лікарю КНП «Шепетівська багагопрофільна лікарня» тримати на 
посиленому контролі ситуацію з захворюваністю на СОУШ-19, в разі погіршення 
епідемічної ситуації підготувати пропозиції, щодо розширення території локалізації 
хворих на СОУШ-19 із збільшення ліжкомісць.

2.4. Відділу інформаційної діяльності виконавчого комітету ІІІепетівської міської 
ради забезпечити інформування населення щодо ситуації навколо СОУШ-19 .

Термін: до 16:00 - 28.02.2021р.

Термін: до 01.03.2021 року

Міський голова, голова комісії 
з питань ТЕБ та НС

Спеціаліст сектора з питань НС та Ц 
секретар комісії з питань ТЕБ та НС


