ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
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ГОЛОВУВАВ: Київський міський голова, голова Постійної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Кличко В.В.
ПРИСУТНІ: члени Постійної комісії (за списком), запрошені (за окремим
списком)
СЛУХАЛИ: «Про запобігання поширенню гострої респіраторної

хвороби СОУІО-19, спричиненої короновірусом БА КБ-Со У-2, та
введення додаткових обмежувальних заходів на території міста
Києва»
За інформацією ДУ «Київський міський лабораторний центр МОЗ
України», станом на ранок 23 березня в місті Києві зареєстровано 24
лабораторно підтверджених випадків СОУШ-19.
Протоколом Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 17.03.2020 №13 керуючись
вимогами пунктів 4 та 9 Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за ї:к
рівнями,
затвердженого
постановою
Кабінету
Міністрів
України
від 24 березня 2004 р. № 368, класифікувала зазначену надзвичайну ситуацію
як медико-біологічну (код НС 20713 - НС, пов’язана з епідемічним спалахом
небезпечних інфекційних хвороб) регіонального рівня.
Протоколом засідання Експертної комісії ДСНС України з визначенні
рівнів та класів надзвичайних ситуацій від 20 березня 2020 року №105-20
підтверджено рішення Постійної комісії з питань техногенно-екологічно'
безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) щодо надання надзвичайній
ситуації, яка виникла на території міста Києва, регіонального рівня.

Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київсько,'
міської державної адміністрації) від 20.03.2020 № 488 «Про встановлення
режиму надзвичайної ситуації на території міста Києва» на території
міста Києва встановлено режим надзвичайної ситуації регіонального рівня для
територіальної підсистеми міста Києва єдиної державної системи цивільного
захисту.
Утворено спеціальну комісію з ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру регіонального рівня в місті
Києві та затверджено її склад.
ВИРІШИЛИ:
1.
Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міськс'і
ради (Київської міської державної адміністрації), керівникам закладів охорони
здоров’я міста Києва, незалежно від форм власності та підпорядкування:
1.1. тимчасово припинити проведення планових заходів з госпіталізації
та планових операцій, крім термінових та невідкладних;
1.2. у разі отримання позитивного результату при проведенні
лабораторної діагностики СОУШ-19 експрес тестами, забезпечити доставк>
відібраних зразків до вірусологічної референс-лабораторії ДУ «Київський
міський лабораторний центр МОЗ України» (м. Київ, вул. Естонська, 3), з
дотриманням вимог транспортування;
1.3. забезпечити подачу протягом 2 годин екстреного повідомлена
«Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре
професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення» (№ 058/о) на кожеіг
випадок підозри (захворювання) на СОУГО-19 із зазначенням інформації про
контактних осіб (за встановленою формою) до територіальних підрозділі!
ДУ «Київський міський лабораторний центр МОЗ України» та Департаменту
охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київсько
міської державної адміністрації);
1.4. при виявленні хворих на СОУГО-19 з легкими та середнього ступеш
важкості формами захворювання забезпечити самоізоляцію хворих за місцеь
проживання та інформувати про відповідальність за порушення правш
карантину;
1.5. забезпечити моніторинг за станом пацієнтів, які звернулися до
закладу та були скеровані на самоізоляцію з підозрою на СОУГО-19;
1.6. при виявленні тяжких форм захворювання на СОУШ-19.
забезпечити їх госпіталізацію до визначених закладів охорони здоров’я (нака:
Департаменту охорони здоров’я від 28.02.2020 № 245 зі змінами від 17.03.202Г
№ 328, наказ Департаменту охорони здоров’я від 23.03.2020 № 347);
1.7. з метою визначення тактики лікування при підозрі на СОУШ-19
ознаками захворювання забезпечити активне тестування на СОУШ-1‘
швидкими тестами (на 7-й день захворювання) на первинній ланці наданн:
медичної допомоги силами мобільних бригад невідкладної допомоги центрів
надання первинної медико-санітарної допомоги населенню.

Відповідальні: Гінзбург В.Г., керівники закладів.
Термін: негайно - до окремого розпорядження.
2. Державній установі «Київський міський лабораторний центр МОЗ
України» щоденно до 11.00 надавати до Департаменту охорони здоров’я
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) інформацію щодо лабораторно підтверджених випадків
захворювання на СОУГО-19.
Відповідальні: Чумак С.П.
Термін: до окремого розпорядження
3. Державній установі «Київський міський лабораторний центр МОЗ
України», Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київське'
міської ради (Київської міської державної адміністрації), районним в місті
Києві державним адміністраціям, Головному управлінню Національної поліці'
України в місті Києві організувати спільну роботу щодо своєчасного
виявлення, лабораторного (обстеження та ізоляції осіб, які перебували е
контакті із хворими у яких лабораторно підтверджено випадок захворюванш
на СОУГО-19.
Відповідальні: Чумак С.П., Гінзбург В.Г., керівники районних в місті
Києві державних адміністрацій, Крищенко А.Є.
Термін: негайно - до окремого розпорядження
4. Департаменту промисловості та розвитку підприємництва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державно
адміністрації), Департамент міського благоустрою виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районний
в місті Києві державним адміністраціям, керівникам підприємств, установ те
організацій, незалежно від форм власності та підпорядкування:
4.1. заборонити роботу МАФів із реалізації шаурми, приготування те
продажу кавових напоїв, тощо.
4.2. заборонити реалізацію у торгових закладах алкогольних напоїв не;
розлив та приготування і продаж кавових напоїв.
Відповідальні: Попович В.П., Кулеба О.В., керівники районних в міст
Києві державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій
Термін: 23.03.2020 - до окремого розпорядження
5. Національній Академії медичних наук України, Національному
медичному університету ім. О.О. Богомольця, Національній медичній академі
післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, вирішити питання щодс
можливості залучення фахівців з інфекційних хвороб, епідеміології
лабораторної діагностики до роботи в госпітальних базах, виділених дл5
надання медичної допомоги хворим на СОУШ-19.

Відповідальні: Цимбалюк В.І, Кучин Ю.Л., Вороненко Ю.В.
Термін: 24.03.2020
6. Департаменту житлово - комунальної інфраструктури виконавчоп
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Головному управлінню Держпродспоживслужби в м. Києві, Державнії
установі «Київський міський лабораторний центр МОЗ України» створиті
спільні робочі групи для забезпечення перевірки дотримання:
6.1. режиму охорони, господарської ЧИ ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗОНЕ.Т
санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого та децентралізованої«
питного водопостачання;
6.2. правил експлуатації систем питного водопостачання, встановлень:
режимів їх роботи, правил користування водорозбірними спорудами,
призначеними для задоволення потреб споживачів у питній воді;
6.3. правил приймання стічних вод від систем централізованої«
водовідведення населених пунктів;
6.4. контролю за якістю питної води, використанням та охороно::«
джерел і систем питного водопостачання та водовідведення;
6.5. вимог законодавства щодо здійснення виробничого контролю за
якістю та безпечністю питної води.
Відповідальний: Науменко Д.В., Рубан О.М., Чумак С.П.
Термін: з 24.03.2020 - до окремого розпорядження
7. Національній Академії медичних наук України спільно і
Національним медичним університетом ім. О.О. Богомольця та
Департаментом охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської раді
(Київської міської державної адміністрації) розробити алгоритми лікування т;
супроводу хворих на СОУГО-19.
Відповідальні: Цимбалюк В.І., Кучин Ю.Л., Гінзбург В.Г.
Термін: 26.03.2020
8. Головному управлінню Національної поліції України в місті Києві
районним в місті Києві державним адміністраціям запровадити на територі
міста Києва обов’язковий «масочний режим» для людей, які перебувають і
адміністративних, виробничих приміщеннях та у громадському транспорті.
Відповідальні: Крищенко А.Є., керівники районних в місті Киев
державних адміністрацій
Термін: 23.03.2020 - до окремого розпорядження
9. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.2015
№ 409 «Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву
комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій» те
Положення про Постійну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки ТЕ
надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київськоміської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчогс

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 03.05.2017 №519, рішення Постійної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), прийняті у межах її
повноважень, є обов’язковими для виконання органами державної влади те
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами теі
організаціями, розташованими на території м.Києва.
10.
Контроль за виконанням протокольних доручень покласти
Управління з питань цивільного захисту виконавчого органу Київської місько
ради (Київської міської державної адміністрації).

Голова Постійної комісії

Відповідальний секретар

КЛИЧКО

неї

