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ПРОТОКОЛ № 5
позачергового засідання районної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
м. Бердичів

16 березня 2020 року

Присутні:
Димидюк Л.В. – голова комісії, Чайка М.В.– відповідальний секретар
комісії;
члени комісії: Самчик М.Ю., Соловей Я.А., Войцахівська Т.О., Биков В.М.,
Волянська А.О., Логвінчук В.В., Кобилінський Л.П., Смірнова Н.П.,
МирончукА.П., Андрійчук І.А., Палій О.В., Мельничук О.Б., Охрімець О.І..
На засідання запрошені:
Семенюк Н.В. – Семенівський сільський голова;
Лісова І.Л. – Гришковецький селищний голова;
Яригін Т.П. – Швайківський сільський голова;
Продеус О.В.- заступник Райгородоцького сільського голови;
Коломієць В.І. – лікар-епідеміолог Бердичівського МРВ ДУ
«Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України»
Провела засідання: Димидюк Л.В. – голова комісії.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про запобігання поширення на території району
респіраторної хвороби, спричиненні коронавірусом.
Доповідач:
Коломієць
Валентина Іванівна

гострої

лікар-епідеміолог
Бердичівського
МРВ
ДУ
«Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ
України»
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Мирончук Андрій
Петрович

директор КНП «Центральна районна лікарня
Бердичівського району» Бердичівської районної ради

2. Про створення та затвердження складу оперативного штабу
Бердичівського району щодо запобігання занесенню і поширенню
випадків коронавірусу СОVID19.
Доповідач:
Соловей Ярослав
завідувач сектору з питань оборонної роботи,
Андрійович
цивільного захисту, взаємодії з правоохоронними
органами та інфраструктури райдержадміністрації
(Члени комісії одноголосно затвердили порядок денний засідання)
1. СЛУХАЛИ: Про запобігання поширення на території району гострої
респіраторної хвороби, спричиненні коронавірусом.
Доповідачі:
Коломієць В.І. – лікар-епідеміолог Бердичівського
МРВ ДУ «Житомирський обласний лабораторний
центр МОЗ України»
Мирончук А.П. - директор КНП «Центральна
районна
лікарня
Бердичівського
району
Бердичівської районної ради
ВИСТУПИЛИ:
Коломієць В.І.

Мирончук А.П.
Биков В.М.
Палій О.В.
Самчик М.Ю.
Войцахівська Т.О.
Семенюк Н.В.
Лісова І.Л.
Димидюк Л.В.

лікар-епідемолог
Бердичівського
МРВ
ДУ
«Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ
України»
директор КНП «Центральна районна лікарня
Бердичівського району» Бердичівської районної ради
начальник управління Держпродспоживслужби в
Бердичівському районі
тво головного лікаря КНП «ЦПМСД» Бердичівської
районної ради
голова районної ради
начальник відділу фінансів райдержадміністрації
Семенівський сільський голова
Гришковецький селищний голова
голова райдержадміністрації, голова комісії

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення районної комісії з урахуванням пропозицій та
зауважень, внесених у ході обговорення (одноголосно):
У місті Радомишль на Житомирщині поховали 71-річну жінку, яка 13
березня померла від коронавірусу.
13 березня у двох жителів області з Андрушівського та Бердичівського
районів виявили схожу симптоматику до коронавірусу, їх госпіталізували та
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ізолювали, відібрали матеріали для проведення тесту на COVID-19. Усі
необхідні тести проведені. В обох пацієнтів у Бердичеві та Андрушівці не
виявили коронавірусної інфекції. Також провели дослідження шляхом
полімеразної ланцюгової реакції на виявлення вірусної інфекції грипу та
парагрипу. Лабораторно й ці діагнози не підтвердили. Так, у жителя Бердичева
знайшли РНК риновірусу, тобто ГРВІ, у жителя Андрушівського району –
двобічна пневмонія. Стан обох пацієнтів стабільний, вони перебувають під
контролем лікарів, ускладнень не спостерігається. Житель Бердичева в контакті
з сім’єю не був, поїхав своїм транспортом до батька в м. Чуднів. За
рекомендацією лікарів самоізолювався.
Головою Бердичівської райдержадміністрації видано розпорядження
№ 52 від 12.03.2020 «Про заходи щодо запобігання на території району
коронавірусу (СОVID - 19)» яким затверджено ряд обмежень щодо діяльності
установ на території району.
З метою запобігання виникнення надзвичайної ситуації районного рівня
внаслідок ймовірного поширення гострого респіраторного захворювання,
спричиненого коронавірусом комісія вирішила:
1. Тимчасово обмежити доступ до державних установ.
2. Призупинити проведення службових нарад з великою кількістю
учасників, засідань за «круглим столом», семінарів до поліпшення
епідемічної ситуації в районі.
3. Обмежити відрядження державних службовців та працівників органів
місцевого самоврядування.
4. Організувати прийом звернень громадян через відповідні скриньки та
електронну пошту.
5. Рекомендувати сільським, селищним головам:
1) відмінити проведення сесій, у разі необхідності проводити в
закритому режимі;
2) забезпечити проведення якісної роз’яснювальної роботи з
населенням;
3) закрити розважальні заклади та заклади харчування;
4) виділити додаткове фінансування на закупівлю медичних виробів,
засобів індивідуального захисту та дезінфікуючих речовин, а
також медичних препаратів для лікування хворих в розмірі
100тис.грн. від кожної ОТГ для КНП «Центральної районної
лікарні Бердичівського району» Бердичівської районної ради;
5) максимально обмежити пересування населення між населеними
пунктами, а також пересування в громадських місцях без крайньої
потреби;
6) розглянути питання виділення додаткового фінансування КНП
«ЦПМСД» Бердичівської районної ради згідно отриманих заявок.
6. Начальнику відділу культури, сім’ї, молоді, спорту та інформаційної
політики райдержадміністрації (Кобилінський Л.П.) забезпечити
проведення роз’яснювальної роботи з громадськістю щодо важливості
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протиепідемічних заходів, доречності самоізоляції у разі наявності
симптомів ГРВІ та інформування про реальний стан справ через ЗМІ та
інші засоби комунікації
7. Директор КНП «Центральна районна лікарня Бердичівського району»
Бердичівської районної ради (Мирончук А.П.) вжити заходів щодо
забезпечення персоналу лікарні засобами індивідуального захисту та
підготувати заклади охорони здоров’я для госпіталізації хворих.
8. Рекомендувати Бердичівському МРВ Управлінню ДСНС у
Житомирській області (Шевчук І.В.) бути готовими залучити (при
необхідності) особовий склад підрозділів до здійснення заходів
дезінфекції приміщень з масовим перебуванням людей.
9. Рекомендувати Бердичівському відділу поліції ГУ Національної поліції
в Житомирській області забезпечити дотримання заходів
щодо
недопущення поширення на території району гострої респіраторної
хвороби, спричиненні коронавірусом.
10. Рекомендувати керівникам підприємств, установ, організацій усіх форм
власності при можливості перевести працівників на дистанційну форму
роботи або забезпечити працівників засобами індивідуального захисту.
11. Рекомендувати сільським, селищному
головам,
структурним
підрозділам райдержадміністрації обмежити прийом громадян.
Рекомендувати основні послуги надавати через електронні сервіси,
консультування громадян проводити по телефонам.
12. Сектору охорони здоров’я та економічної політики райдержадміністрації
(Волянська А.О.) організувати проведення наради з лікарями району
щодо порядку дій у випадку виявлення хворого на коронавірусну
інфекцію.
13. Відділу фінансів райдержадміністрації (Войцахівська Т.О.) надати
пропозиції на сесію районної ради щодо виділення фінансування в
розмірі 100 тис.грн. на КНП «Центральна районна лікарня
Бердичівського району» Бердичівської районної ради та 42,844 тис.грн.
згідно заявки
КНП «ЦПМСД» Бердичівської районної ради від
05.03.2020 №104 для закупівлі медичних виробів, засобів
індивідуального захисту та дезінфікуючих речовин, а також медичних
препаратів для лікування хворих.
14. Рекомендувати директору РМ КРЕП (Клименко Н.П.) забезпечити
обмежений доступ до приміщення пл. Соборна,23 та проведення
поточної дезінфекції.
2. Про створення та затвердження складу оперативного штабу
Бердичівського району щодо запобігання занесенню і поширенню
випадків коронавірусу СОVID19.
Доповідач: Соловей Я.А. – завідувач сектору
з питань оборонної роботи, цивільного
захисту, взаємодії з правоохоронними
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органами
та
райдержадміністрації
ВИСТУПИЛИ:
Соловей Я.А.

Димидюк Л.В.

інфраструктури

завідувач сектору з питань оборонної роботи,
цивільного
захисту,
взаємодії
з
правоохоронними органами та інфраструктури
райдержадміністрації
голова райдержадміністрації, голова комісії

ВИРІШИЛИ: з урахуванням пропозицій та зауважень, внесених у ході
обговорення (одноголосно):
1.
Затвердити Склад районного оперативного штабу Бердичівського
району щодо запобігання занесенню і поширенню випадків коронавірусу
СОVID19 (Додається).
2.
Сектору з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії
з правоохоронними органами та інфраструктури райдержадміністрації
(Соловей Я.А.) забезпечити своєчасне проведення засідань та ефективну
координацію дій оперативного штабу у разі погіршення ситуації на
захворюваність коронавірусом СОVID19.

Голова комісії

Людмила ДИМИДЮК

Відповідальний секретар комісії

Марина ЧАЙКА

