
ПРОТОКОЛ № З
засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

спричиненої коронавірусом 2019-пСоУ 
31.03.2020 рокусд

ГОЛОВУЮЧИЙ; - голова штабу, перший заступник голови Броварської
райдержадміністрації -  Плакся Ю.С.

ПРИСУТНІ: - члени штабу (за списком).

Порядок денний:
1. Про вжиття додаткових протиепідемічних заходів з метою запобігання 

поширенню гострої респіраторної хвороби СОУШ-19, спричиненої 
коронавірусом 8АКБ-СоУ-2, та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на 
території Броварського району.

*

СЛУХАЛИ:
Доповідач: Плакся Ю.С. -  голова штабу, перший заступник голови 

Броварської райдержадміністрації, повідомив про необхідність залучення 
додаткового транспорту для перевезення медичного персоналу та 
працівників підприємств, установ та організації, які забезпечують 
життєдіяльність району ,до/з місць роботи. Наголосив про розвиток 
епідемічної ситуації на території Київської області гострої респіраторної 
хвороби СОУШ-19 та визначення меж територій карантину в деякий районах 
області, тому необхідно бути готовим до можливого введення таких меж в 
Броварському районі.

ВИРІШИЛИ:
1. Начальнику відділу освіти, культури, молоді та спорту Броварської 

райдержадміністрації Чайці Л.Г. розробити додаткові маршрути та долучити 
транспорт всіх форм власності для перевезення працівників підприємств, 
установ та організацій, які забезпечують життєдіяльність району до/з місця 
роботи. Про виконання даного рішення повідомити Броварську 
райдержадміністрацію на електронну адресу brdadcd@ukr.net в термін до 
17.00 31.03.2020 року.

2. Сільським, селищним головам та головам ОТГ району передбачити 
фінансування та залучити транспорт всіх форм власності для перевезення 
працівників підприємств, установ та організацій, які забезпечують 
життєдіяльність району до/з місця роботи. Про проведену роботу повідомити
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Броварську райдержадміністрацію на електронну адресу brdadcd@ukr.net 
в термін до 01.04.2020 року.

3. Княжицькому сільському голові Петренку В.І., Требухівському 
сільському голові Куцю В.В. забезпечити доведення працівників 
підприємств, установ та організацій, які' забезпечують життєдіяльність 
району до/з місця роботи, залучивши транспорт усіх форм власності. Про 
проведену роботу повідомити Броварську райдержадміністрацію на 
електронну адресу brdadcd@ukr.net в термін до 01.04.2020 року.

4. Сільським, селищним головам та головам ОТГ району у разі 
виникнення осередку спалаху інфекційної хвороби, де можливий високий 
ризик зараження, передбачити план дій, а саме: визначити межі територій 
карантину шляхом встановлення інформаційних знаків, табличок про введення 
особливого режиму, проведення протиепідемічних заходів; належним чином 
облаштувати контрольно-пропускні пункти (освітлення, шлагбауми, 
санітарні бар’єри, наявність необхідної кількості примірників медико- 
санітарних декларацій, безконтактний термометр, належні умови знаходження 
працівників (харчування, туалет, дезінфекція, засоби гігієни тощо) на в’їздах і 
виїздах із територій карантину осередків спалаху інфекційної хвороби; 
визначити місця дезінфекції транспортних засобів. Про результати готовності 
по даному пункту повідомити Броварську - райдержадміністрацію на 
електронну адресу brdadcd@ukr.net в термін до d2.04.2020 року.

5. Сільським, селищним головам та головам ОТГ району створити 
місцеві формування цивільного захисту із залученням громадських та 
волонтерських організацій для проведення великих обсягів робіт з ліквідації 
наслідків надзвичайної ситуації, зокрема проведення заходів із санітарної 
обробки людей, спеціальної обробки майна, одягу, транспорту та об’єктів, а 
також, із залучення сільських пожежних команд.

6. Броварському РУ ГУ ДСНС України в Київській області, сільським, 
селищним головам та головам ОТГ району у разі виникнення осередку 
спалаху інфекційної хвороби забезпечити оповіщення населення про 
карантинні межі, а також, проведення дезінфекційних заходів у жилих, 
виробничих, санітарно-побутових та інших приміщеннях, будівлях і спорудах, 
щоденної дезінфекції проїжджої частини доріг, тротуарів, прибудинкових та 
інших територій населених пунктів.

Ю. ПЛАКСЯГолова штабу

Секретар штабу М. СІКАЧ
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