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Секретар: JIяшко О.С.

Присутнi: члени регiональноi KoMicii з питань техногенно-екологiчноi
безпеки i надзвичайних ситуацiй ПолтавськоI областi.

Засiдання KoMicii проходило в режимi вiдеоселектору з головами районних
дерх(авних адмlнlстрацlи та керlвниками органlв мlсцевого самоврядування
областi.

На порядок денний виноситься TaKi питання:

Про епiдемiчну сиryацiю на територii областi, запровадження посилених
протиепiдемiчних заходiв для адмiнiстративно-територiальних одиниць
Полтавськоi областi та встановлення карантину вихiдного дня на виконання
вимог постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 22 лилня 2020 р. }Ф 641 ,,Про
Встановлення карантину та запровадження посилених протиепiдемiчних заходiв
на Територii iз значним поширенням гостроi респiраторноТ хвороби COVID-19,
сПричиненоТ KopoHaBipycoM SARS-CoY-2" (з урахуванням змiн, що BHeceHi
постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 11 листопада 2020 р. J\. 1100), в

умовах поширення на територii областi гостроi респiраторноi хвороби COVID-
1 9, спричиненоi KopoHaBipycoм SARS-CoV-2.

СЛУХАЛИ:
Iнформацiю Щержавноi установи,,Полтавський обласний лабораторний

ценТр lVliHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни", Головного управлiння
Нацiональноi полiцii в Полтавськiй областi.

За результатами доповiдей та з урахуванням обговорення регiональна
комiсiя вирiшила:
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l. Iнформацiю ЩержавноТ установи,,Полтавський обласний лабораторний
центр MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни", Головного управлiння
НацiональноТ полiцii в Полтавськiй областi взяти до вiдома.

2. Райдержадмiнiстрацiям, мiськвиконкомам, об'еднаним територiальним
громадам, структурним пiдроздiлам облдержадмiнiстрацii, територiальним
пiдроздiлам центр€Lльних органiв виконавчоi влади вiдповiдно до вимог
постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 22 липня 2020 р. JФ 641 ,,Про
встановлення карантину та запровадження посилених протиепiдемiчних заходiв
на територii iз значним поширенням гостроТ респiраторноi хвороби COVID-19,
спричиненоi KopoHaBipycoM SARS-CoY-2" (з урахуванням змiн, що BHeceHi
постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 1l листопада2020 р. J\b 1100):

2.1. З 00 год. 00 хв. 14 листопада2020 р. на територii Полтавськоi областi:

2.2. Враховуючи епiдемiчну ситуацiю та показники захворюваностi на
територii ПолтавськоТ областi вжити заходи з дотримання заборони на територiТ
областi наступних видiв дiяльностi :

- гIроведення масових (культурних, у тому числi концертiв, спортивних,
соцiальних, релiгiйних, рекламних тощо) заходiв за участю бiльш як 20 осiб
(у разi проведення заходiв з кiлькiстю учасникiв до 20 осiб органiзатор
забезпечуе дотримання мiж учасниками фiзичноi дистанцii не менш як
1,5 метра), KpiM проведення офiцiйних спортивних заходiв, включених до
единого календарного плану фiзкультурно-оздоровчих та спортивних заходiв
УкраТни, та матчiв командних iгрових видiв спорту професiйних спортивних
клубiв без глядачiв за умови дотримання учасниками таких заходiв вiдповiдних
санiтарних i протиепiдемiчних заходiв та здiйснення обов'язкового щоденного
контролю за станом здоров'я учасникiв;

- дiяльнiсть KiHoTeaTpiB та TeaTpiB з наповнюванiстю кiнозалiв або залiв
понад 50 вiдсоткiв мiсць у кожному окремому кiнозалi або залi;

- дiяльнiсть музеiв, якi не забезпечують можливiсть обмежити кiлькiсть
вiдвiдувачiв у залi з розрахунку 1 особ а на 20 кв. MeTpiB примiщення;

- здiЙснення реryлярних та нерегулярних перевезень пасажирiв
автомобiльним транспортом, зокрема перевезень пасажирiв на мiських
автобусних маршрутах у режимi маршрутного TaKci, в електричному
(тролейбус), залiзничному транспортi, у MicbкoMy, примiському, мiжмiському,
внутрiшньообласному та мiжобласному сполученнi, в кiлькостi бiльшiй, нiж
кiлькiсть мiсць для сидiння, що передбачена технiчною характеристикою
транспортного засобу, визначена в реестрацiйних документах на цей
транспортниЙ засiб (перевiзник несе вiдповiдальнiсть за забезпечення водiiв
засобами iндивiдуального захисту, зокрема респiраторами або захисними
масками, та здiЙснюс контроль за використанням засобiв iндивiдуального
Захисту, зокрема респiраторiв або захисних масок пасажирами пiд час
перевезення, у тому числi виготовJIених самостiйно);

- проведення дискотек, робота розважаJIьних закладiв (нiчних клубiв),
дiяльнiсть закладiв громадського харчування (pecTopaHiB, кафе, барiв,
закусочних, iдалень, кафетерiiв, буфетiв тощо) iз органiзацiсю дозвiлля;
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- робота пiсля 22-i та до 7-оТ години суб'сктiв господарювання з надання
послуг громадського харчування (pecTopaHiB, кафе, барiв, закусочних, iдалень,
кафетерiiв, буфетiв тощо), kpiM дiяльностi з надання послуг громадського
харчування iз здiйсненням адресноi доставки замовлень та замовлень на винос;

, розмiщення вiдвiдувачiв у закладах громадського харчування на вiдстанi
меншiй, нiж 2 метри мiж мiсцями для сидiння за сусiднiми столиками та бiльш
як чотиРи особИ за одним столом (без урахування дiтей BiKoM до 1В poKiB), за
умови, що вiдвiдувачi заходять до закладу i пересуваються по ньому з
вдягненими засобами iндивiдуального захисту органiв дихання, що
прикривають Hic i рот (kpiM часу сидiння за столом для приймання iжi таlабо
напоiв);

- дiяльнiсть суб'Сктiв госПодарюваНня якi обслуговують вiдвiдувачiв, в
яких:

не нанеСено марКуваннЯ для перебування в черзi з дотриманням дистанцii
мiж клiентами не менш як 1,5 метра;

не забезпеченО працiвникiВ засобамИ iндивiдуального захисту органiв
дихання (захиснi маски або респiратори) та не здiйснюеться належний контроль
за ix використанням;

не забезпечусться централiзований збiр використаних засобiв
iндивiдуального захисту в oKpeMi контейнери (урни);

- дiяльнiсть закладiв, що надають послуги з розмiщення (KpiM готелiв,
установ i закладiв якi надають соцiальнi послуги, реабiлiтацiйних установ для
осiб з iнвалiДнiстю та дiтей з iнвалiднiстю, а також санаторно-курортних
закладiв та стацiонарних вiддiлень первинного та складного протезування
протезно-ортопедичних пiдприсмств, що належать до сфери управлiння
MiHicTepcTBa соцiальноi полiтики);

- вiдвiдування закладiв освiти здобувачами освiти групами кiлькiстю бiльш
як 20 осiб, kpiM закладiв дошкiльнот, загальнот середньоi, позашкiльноi та
спецiалiзованоi мистецькоi освiти;

- вiдвiдування закладiв дошкiльноi, загаJIьноi середньоТ, позашкiльноi,
спортивноi та спецiалiзованоi мистецькоi освiти у разi, коли на самоiзоляцii
через контакт з пацiентом з пiдтвердженим випадком COYID-19 гlеребувае
бiльше як 50 вiдсоткiв здобувачiв освiти та персон€Lлу заклаДу освiти;

- проведення закладами охорони здоров'я планових заходiв з
госгriталiзацii, KpiM :

надання медичноi допомоги внаслiдок ускладненого перебiгу вагiтностi та
пологlв;

надання медичноi допомоги вагiтним, родiллям, породiллям,
новонародженим;

надання медичноi допомоги у спецiалiзованих вiддiленнях закладiв
охорони здоров'я пацiснтам з онкологiчними захворюваннями;

надання палiативноi медичнот допомоги у стацiонарних умовах;
НаДаННЯ ЦЛаНОВОi МеДИчноi Допомоги закладам охорони здоров'я

нацiонального рiвня, що надають третинну (високоспецiалiзовану) медичну
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допомогу, за умови дотримання вiдповiдних санiтарних та протиепiдемiчних
заходiв;

проведення iнших невiдкладних i термiнових заходiв з госпiталiзацii, якщо
внаслiдок iх перенесення (вiдтермiнування) icHyc значний ризик для життя або
здоров'я людей;

- дiяльнiсть спортивних залiв, фiтнес-центрiв, якi не забезпечують
можливiсть обмежити кiлькiсть вiдвiдувачiв у залi з розрахунку 1 особа на
20 кв. MeTpiB примiщення;

- вiдвiдування пунктiв (мiсць) тимчасового тримання осiб, пунктiв
тимчасового перебування iноземцiв та осiб без громадянства, якi незаконно
перебувають в Украiнi, та пунктiв тимчасового розмiщеннi бiженцiв, KpiM осiб,
якi надають правову допомогу особам, якi перебувають в таких пунктах;

- вiдвiдування стороннiми особами (KpiM законних представникiв, членiв
ciM'T, родичiв за умови дотримання Bcix протиепiдемiчних заходiв, не частiше
нiж один раз на тиждень) установ i закладiв соцiального захисту, в яких
тимчасово або постiйно проживають/перебувають громадяни похилого BiKy,
ветерани вiйни i працi, особи з iнвалiднiстю, особи iз стiйкими
iнтелектуальними або психiчними порушеннями, установ i закладiв, що
надають соцiальнi послуги сiм'ям/особам, якi перебувають у складних
життевих обставинах, KpiM установ i закладiв, якi надають соцiальнi посJIуги
екстрено (кризово).

Контроль за виконанням покласти на Головне управлiння
Нацiональноi полiцiТ в Полтавськiй областiо Управлiння патрульноi полiцiT
в Полтавськiй областi та Головне управлiння Щержпродспоживслужби у
полтавськiй областi.

TepMiH: на перiод дii карантину

З.,.Щодатково до обмежень, передбачених л.2.2. цього протоколу,
з 00:00 годин суботи до 00:00 годин понедiлка на територii ПолтавськоТ областi
на перiод дii карантину вжити заходи з дотримання заборони наступних видiв
дiяльностi:

3.1. Приймання вiдвiдувачiв суб'ектами господарювання, якi провадять
дiяльнiсть у сферi громадського харчування (барiв, pecTopaHiB, кафе тощо), KpiM
дiяльностi з надання послуг громадського харчування iз здiйсненням адресноi
доставки замовлень та замовлень на винос;

3.2. Приймання вiдвiдувачiв у торговельно-розважальних центрах;

З.3. Приймання вiдвiдувачiв в iнших закладах розваж€LльноТ дiяльностi;

З.4, Приймання вiдвiдувачiв суб'ектами господарювання, якi провадять
дiяльнiсть у сферi торговельного та побутового обслуговування населення,
KpiM:

- торгiвлi продуктами харчування на торговельних площах, не менше 60
вiдсоткiв яких призначено для торгiвлi продуктами харчування, пальним,
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лiкарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними
препаратами, кормами;

провадження дiяльностi з надання фiнансових послуг, дiяльностi
фiнансових установ i дiяльностi з iнкасацii та перевезення в€uIютних цiнностей,
дiяльностi операторiв поштового зв'язку, а також медичноi практики,
ВеТеринарноi практики, дiяльностi автозаправних комплексiв (без зон
харчування), дiяльностi з технiчного обслуговування та ремонту транспортних
засобiв;

- Торговельноi дiяльностi iз здiЙсненням адресноi доставки замовлень.

З.5. Щiяльнiсть закладiв культури i проведення кулътурних масових
заходiв, KpiM роботи суб'ектiв господарювання, пов'язаноi з виробництвом
аУдiовiзу€шьних TBopiB, зокрема здiйснення кiно/вiдео зйомки, за умови
обмеження доступу до мiсця зйомки (знiмального майданчика) cTopoHHix осiб
та використання персоналом (KpiM aKTopiB пiд час знiмального процесу),
Залученим до виробництва аудiовiзуального твору, респiраторiв або захисних
МаСОк, У ТоМУ числi виготовлених самостiЙно. .Щiяльнiсть суб'ектiв
Господарювання, пов'язана з виробництвом аулiовiзуальних TBopiB, не е
масовим заходом;

З . 6. Приймання вiдвiдувачiв спортивних залiв, фiтнес-центрiв, басейнiв.

Контроль за виконанням покласти на Головне управлiння
Нацiональноi полiцiТ в Полтавськiй областi, Управлiння патрульноi полiцii
в Полтавськiй областi та Головне управлiння Щержпродспоживслужби у
полтавськiй областi.

TepMiH: на перiод дii карантину
4. Головному управлiнню Нацiональноi полiцii в Полтавськiй областi,

УПравлiнню патрульноi полiцii в Полтавськiй областi спiльно з Головним
УГiРаВлiнням Щержпродспоживслужби у Полтавськiй областi забезпечити
КОнтроль за встановленими на територii Полтавськоi областi обмежувальними
ЗаХОДаМи, вiдповiдно до (помаранчевого)) рiвня епiдемiчноi небезпеки згiдно
НорМ Постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 22 лtипня 2020 р. N 641 ,,Про
ВСТаноВлення карантину та запровадження посилених протиепiдемiчних заходiв
На ТеРиТорii iз значним поширенням гостроi респiраторноI хвороби COVID-l9,
спричиненоi KopoHaBipycoM SARS-CoY -2" (зi змiнами).

КОнтроль за виконанням покласти на Головне управлiння
НаЦiоtlальноi полiцiT в Полтавськiй областi, Управлiння патрульноi полiцii
В ПОЛТавСькiй областi та Головне управлiння Щержпродспоживслужби у
полтавськiй областi.

TepMiH: на перiод лii карантину

5. Щепартаменту iнформацiйноi дiяльностi та комунiкацiй з громадськiстю
ОбЛДеРжадмiнiстрацii, райдержадмiнiстрацiям, мiськвиконкомам, об'еднаним
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територiальним громадам забезпечити широке iнформування та
РОЗ'ЯСНюВ€tлЬнУ роботу серед населення щодо неухильного виконання
КаРаНтинних заходiв, вiдповiдно до ((помаранчевого) рiвня епiдемiчноi
ЗаГроЗи, визначеного для адмiнiстративно-територiальних одиниць Полтавськоi
областi згiдно норм постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 22 липня 2О2О р,
J\lЪ 641 ,,Про встановлення карантину та запровадження посилених
ПРОтиепiдемiчних заходiв на територii iз значним поширенням гостроТ
респiраторноi хвороби COVID-19, спричиненоi KopoHaBipycoM SARS-CoY-2"
(зi змiнами).

Коtlтроль за виконанням покласти на Щепартамент iнформацiйноТ
дiяльностi та комунiкацiй з громадськiстю облдержадмiнiстрацii.

TepMiH: TepMiH: на перiод дii карантину
6. Щепартаменту соцiального захисту населення облдержадмiнiстрацii, з

МеТОЮ запобiгання занесенню та поширенню аеред пiдопiчних/вихованцiв
lHTepHaT них закладiв гостроТ респiраторноi хвороби COVID-19, спричиненоТ
KopoHaBipycoM SARS-CoV-2, спiльно з адмiнiстрацiями будинкiв-iнтернатiв,
ПанСiонату органiзувати пiдвезення до булинкiв-iнтернатiв (пансiонату)
СИСТеМИ соцiального захисту населення працiвникiв службовим транспортом.

Контроль за виконанням покласти на Щепартамент соцiального
захисту населення облдержадмiнiстрацii.

TepMiH: TepMiH: на перiод дiТ карантину
7. ПРОтокольнi рiшення попереднiх засiдань регiональноi KoMicii з питань

ТеХНОГенно-екологiчноi безпеки i надзвичаЙних ситуацiЙ Полтавськоi областi,
ЩОДО Протиепiдемiчних обмежень (заборон), що суперечать постановi Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд22 липня 2020 р. Jrlb 641 ,,Про встановлення карантину та
ЗаПроВадЖення посилених протиепiдемiчних заходiв на територii iз значним
ПОШИРеННЯМ гОстроi респiраторноi хвороби COVID-19, спричиненоi
KopoHaBipycoм SARS-CoY-}" (з урахуванням змiн, що BHeceHi постановою
Кабiне'гу MiHicTpiB Украiни вiд 11 листопада2020 р. N 1100) вважати такими,
що втратили чиннiсть.

КОнтроль за виконанням протокольних рiшень покласти на Щепартамент з
ПИТанЬ оборонноi роботи, цивiльного захисту та взаемодii з правоохоронними
органами облдержадмi Hi страцii.

ПРО виконання протокольних рiшень iнформувати ceкpeTapiaT регiональноi
koMicii з питанъ техногенно-екологiчноi безпеки i надiзвичайних ситуацiй

Голова

регiональноТ KoMicii з питань ТЕБ i НС

В iдповiдальний секретар

регiональноi KoMicii з питань ТЕБ i НС

,еryБов

о.лrIшко


