ПРОТОКОЛ № 4
СПІЛЬНОГО ПОЗАЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ МІСЬКОЇ
КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ з ТИМЧАСОВОЮ МІСЬКОЮ
ПРОТИЕПІДЕМІЧНОЮ КОМІСІЄЮ
від 23.03.2020 року
Головував: міський голова, голова міської комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Джура Роксолана Олександрівна.
Присутні: члени комісії, запрошені (за окремим списком).
Слухали 1. Про додаткові заходи щодо запобігання поширенню на
території Бурштинської міської ради коронавірусної хвороби COVID-19, у
зв’язку із введенням на території Івано-Франківської області режиму
надзвичайної ситуації (В. Гулик).
За результатами доповіді та з урахуванням її обговорення, комісія
вирішила:
1. Протягом карантинного періоду заборонити роботу ринків та місць
стихійної торгівлі на території міської ради.
Термін: до закінчення
карантинного періоду
2. Усім установам, підприємствам, організаціям, керівникам закладів
торгівлі, що продовжують свою діяльність на території міської ради в умовах
карантину:
- обмежити перебування відвідувачів (клієнтів, покупців) у приміщеннях
з розрахунку 1 особа на 10 ;
- відсторонити від роботи працівників, які мають ознаки респіраторних
захворювань до роботи та обслуговування громадян, перед початком роботи
проводити термометрію з фіксуванням її результатів у спеціальному журналі;
- забезпечити наявність рідкого мила, одноразових паперових рушників,
спиртовмісних антисептичних засобів як для персоналу, так і для відвідувачів,
встановлення дозаторів з антисептиком для обробки рук відвідувачів та
персоналу в загальнодоступних місцях;
- забезпечити наявність засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) для
кожного працівника з розрахунку 1 медична маска на 3 години роботи на особу
та 1 флакон (100 мл) спиртовмісного антисептика на 1 особу на зміну (до 12
годин), провести відповідне навчання з використання та знешкодження
відпрацьованих масок, серветок та встановити відповідний контроль за
дотриманням правил;
- проводити щоденне прибирання приміщень з обов’язковим
використанням дезінфікуючих засобів (відповідно до вимог методичних
рекомендацій до дезінфікуючого засобу – режим дезінфекції по ентеровірусній
інфекції) в кінці робочого дня з фіксацією результатів у спеціальному журналі;

- надавати вільний безоплатний доступ до санвузлів (за наявності), з
обов’язковим облаштуванням місць для дотримання правил особистої гігієни;
- проводити провітрювання приміщень та, по можливості, зволоження
повітря.
Термін: до закінчення
карантинного періоду
3. При виконанні умов пункту 2 даного протоколу дозволити проведення
діяльності нотаріальним конторам, організаціям, що надають ритуальні послуги
та об’єктам торгівлі, які продають дитяче харчування і засоби дитячої гігієни.
Термін: до закінчення
карантинного періоду
4. Громадянам, що перебувають на території міської ради:
- відвідування підприємств, установ, організацій, об’єктів торгівлі та
надання послуг дозволяється виключно у засобах індивідуального захисту
(медична маска, марлева пов’язка, респіратор);
- обмежити доступ дітей до спортивних та ігрових майданчиків;
- при поверненні з-за кордону провести заходи щодо самоізоляції
протягом 14 днів.
Термін: до закінчення
карантинного періоду
5. Начальнику Галицького ВП Тисменицького ВП ГУНП в області
Андрію Бойко в межах компетенції забезпечити виконання населенням міської
ради карантинних заходів.
Термін: до закінчення
карантинного періоду
6. Контроль за виконанням рішення комісії з цього питання покласти на
першого заступника міського голови Володимира Гулика.
Міський голова, голова міської комісії
з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій
Голова міської тимчасової
протиепідеміологічної комісії
Секретар міської комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій і міської
тимчасової протиепідеміологічної комісії

Роксолана Джура

Володимир Гулик

Олександр Іваськевич

