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ПРОТОКОЛ № 26
позачергового спільного онлайн засідання місцевої комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
та оперативного штабу щодо запобігання занесенню
і поширенню гострої респіраторної хвороби
спричиненої коронавірусом 2019-nCoV
та з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
на території Гуляйпільського району
від 26.06.2020 р.

Голова –
Секретар –

зал засідань райдержадміністрації
(місце засідання)

№ 26

Людмила ГРИШАЄВА
Лариса МІЛЯЄВА

Присутні: члени місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій та оперативного штабу щодо запобігання занесенню і
поширенню гострої респіраторної хвороби спричиненої коронавірусом 2019nCoV та з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в Гуляйпільському районі,
запрошені.
Порядок денний:
1. Про виконання протиепідемічних заходів на території Запорізької області
з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СОVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
Доповідач: голова райдержадміністрації Людмила ГРИШАЄВА.
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2. Про створення мобільних груп для здійснення контролю та проведення
роз’яснювальної роботи щодо дотримання протиепідемічних заходів населенням
району.
Доповідач: голова райдержадміністрації Людмила ГРИШАЄВА.
1. СЛУХАЛИ:
Голову райдержадміністрації Людмилу ГРИШАЄВУ.
ВИРІШИЛИ:
1. Прийняти до відома інформацію доповідача
2. Забезпечити проведення регулярних моніторингових перевірок (із
залученням засобів масової інформації для висвітлення процесу та результатів)
щодо дотримання суб’єктами господарювання встановлених вимог до
функціонування в умовах адаптивного карантину, стосовно дотримання режиму
насіння масок захисних масок, соціальної дистанції, здійснення визначених
заходів дезінфекції в закладах громадського харчування, на об’єктах торгівлі
продовольчими та непродовольчими товарами, ринках, у громадському
транспорті.
3. Обмежити час роботи закладів громадського харчування та закладів
розважальної діяльності до 22.00 години.
4. Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення через
засоби масової інформації, соціальні мережі та інші канали інформації щодо
важливості дотримання протиепідемічних заходів під час карантину на території
Гуляйпільського району.
5. Рекомендувати головам сільських, селищної, міської та сільських
об’єднаних територіальних громад Гуляйпільського району виконати пункт 2, 3 та
4 цього протоколу.
6. Рекомендувати Гуляйпільському відділенню поліції Пологівського
відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області та Держпродспоживслужбі в
Гуляйпільському виконати пункти 2 та 4 цього протоколу.
2. СЛУХАЛИ:
Голову райдержадміністрації Людмилу ГРИШАЄВУ.
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ВИРІШИЛИ:
1. Прийняти до відома інформацію доповідача.
2. Головам сільських, селищної, міської та сільських об’єднаних
територіальних громад Гуляйпільського району спільно з Гуляйпільським
відділенням поліції Пологівського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області та
Держпродспоживслужбою в Гуляйпільському районі створити мобільні групи для
здійснення контролю та проведення роз’яснювальної роботи щодо дотримання
протиепідемічних заходів населенням регіону.

Рішення Комісії прийнято відкритим голосуванням одноголосно.
Пропозиції членів Комісії враховані.

Голова

Секретар

Людмила ГРИШАЄВА

Лариса МІЛЯЄВА

