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КОЗЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ПРОТОКОЛ № 4
позачергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій
22 лютого 2021 року

м. Козятин

Головуючий: заступник голови міської комісії з питань ТЕБ та НС, заступник
міського голови – начальник управління соціальної політики міської ради
Марченко К.В.
Присутні: члени комісії (згідно списку).
РОЗГЛЯНУТІ ПИТАННЯ:
І. Про стан захворюваності гострою респіраторною хворобою COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та запровадження обмежувальних
заходів на період адаптивного карантину.
(РАДОГОЩИНА Ю.В., ГРУБЕЛЯС І.П.,КАСАТКІНА О.Ю., ЯЩУК Л.О.)
З початку року на території Козятинської міської територіальної громади
гостра респіраторна хвороба COVID-19, спричинена коронавірусом SARS-CoV2, зареєстрована у 170 людей.
За 7-й тиждень (із 15 по 21.02.2021 року), після послаблення карантинних
заходів, в т.ч. відновлення навчання в загальноосвітніх закладах, в територіальній
громаді стрімко зросла захворюваність на COVID-19. За вказаний період
зареєстровано 51 випадок COVID-19, за минулий 6-й тиждень – 21 випадок.
Кількість захворілих в порівнянні з аналогічним періодом 6-го тижня року
зросла в 2,4 рази. Кількість звернень мешканців громади до сімейних лікарів з
респіраторними хворобами збільшилась вдвоє. Значно збільшилась кількість
випадків захворювання із ускладненнями.
В закладах освіти станом на 22.02.2021 р. хворіють 7 учителів, 1 дитина та 1
клас переведений на самоізоляцію і навчається дистанційно.
З початку пандемічного поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19
до кінця 2020 року на території громади зареєстровано 25 летальних випадків, а
тільки за останній тиждень померло 3 людей.
В Козятинській ЦРЛ на лікуванні перебуває 19 осіб з COVID-19, 7 – з
підозрою та 32 людини з пневмонією, кисневозалежних хворих – 17, заповненість
ліжкового фонду становить 32,5%.
Погіршення ситуації пов’язане із послабленням карантинних заходів,
відновленням навчання в загальноосвітніх закладах, недотриманням суб’єктами
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господарської діяльності та певною частиною населення протиепідемічних
заходів, передбачених на період карантину.
За результатами доповіді та з урахуванням обговорень, на підставі постанови
Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 р. № 104 та рішення обласної
комісії з питань ТЕБ та НС (протокол від 20.02.2021 №5),
Комісія ВИРІШИЛА:
1. Інформацію про стан захворюваності в Козятинській міській
територіальній громаді на COVID-19 прийняти до відома та вважати його
загрозливим.
2. Заборонити:
- відвідування загальноосвітніх закладів здобувачами освіти з переведенням
їх на дистанційну форму навчання, крім учнів 1-4 класів, за умови дотримання в
них відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення
обов’язкового щоденного контролю стану здоров’я учнів;
Термін виконання: з 23 по 26.02 2021
- проведення циркового виступу колективу цирку «Вогні Києва».
Термін виконання: 24.02.2021
3. Рекомендувати ДПТНЗ «Козятинське міжрегіональне вище професійне
училище залізничного транспорту» розглянути питання щодо переведення учнів
закладу на дистанційну форму навчання.
Термін виконання: з 23.02.2021
4. Керівникам підприємств, установ та організацій територіальної громади,
суб’єктам господарювання забезпечити безумовне виконання протиепідемічних
вимог на підвідомчих об’єктах.
Термін виконання: невідкладно.
5. КП «Козятинський МЦ ПМСД» (Радогощина Ю.В.):
- посилити контроль за особами, які підлягають самоізоляції;
- посилити контроль за роботою лікарів МЦ ПМСД щодо повноти та
своєчасності подання до поліції інформації про осіб, щодо яких є підозра на
інфікування, або осіб, які хворіють на COVID-19 та не потребують госпіталізації,
про перелік осіб, які мали контакт з пацієнтом із підтвердженим випадком
COVID-19 для внесення в мобільний застосунок «Вдома».
Термін виконання: невідкладно.
6. Відділенню поліції №2 Хмільницького ВП ГУНП у Вінницькій області
(Андрущак Р.Л.) спільно управлінням Держпродспоживслужби (Кравець В.В.)
забезпечити, в межах компетенції, проведення перевірок дотримання санітарного
законодавства, протиепідемічних заходів під час карантину в громадському
транспорті, закладах громадського харчування, розважальних закладах.
Термін виконання: невідкладно.

