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II Р О Т О К О Л № ІЗ
позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій Городоцької сільської ради

«22» жовтня 2021 року с. Городок

Головував: Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих 
органів сільської ради, заступник голови Комісії Сергій САЙКО 
Присутні: члени комісії (за списком)

1. Про встановлення «помаранчевою» рівня епідемічної небезпеки та 
посилення контролю за обмежувальними протиепідемічними заходами з 
метою запобігання поширенню на території Городоцької сільської ради 
гострої респіраторної хвороби СОУШ-19, спричиненої коронавірусом 
ЬАЯЬ-СоУ-г.

(Інформує: Сайко С.ІІ.)
З мстою запобігання поширенню на території Городоцької сільської ради 

гострої респіраторної хвороби СОУШ-19. спричиненої коронавірусом 
ЬА118-СоУ-2, відповідно до Закону України «Про захист населения від 
інфекційних хвороб», постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 
2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби СОУШ-19, спричиненої 
коронавірусом ЬАЯЬ-СоУ^» (зі змінами), у відповідності до рішення 
позачергового засідання Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій Рівненської області (протокол від 22 жовтня 2021 року 
№ 32), за результатами обговорення питання порядку денного, комісія 
вирішила:

1. Встановити з 00 год. 00 хв. 23 жовтня 2021 року «помаранчевий» рівень 
епідемічної небезпеки поширення на території Городоцької сільської ради 
гострої респіраторної хвороби СОУШ-19, спричиненої коронавірусом 
ЬАКЬ-СоУ-г.
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2. Застосувати на території Городоцької сільської ради обмежувальні 
протиепідемічні заходи, передбачені для «помаранчевого» рівня епідемічної 
небезпеки.

3. КНГІ «Центр ПМСД «Медичний простір» Городоцької сільської ради 
вжити заходів щодо:

3.1. Збільшення кількості тестувань методом иолімеразної ланцюгової 
реакції та ексирес-тесту на визначеня антигена коронавірусу 8АК8-СоУ-2.

3.2. Дотримання маршрутів пацієнтів та їх суворого виконання медичною 
службою.

3.3. Контролю за дотриманням критеріїв госпіталізації пацієнтів з гострою 
респіраторною хворобою СОУШ-19, спричиненої коронавірусом 8АІ38-СоУ-2, 
шляхом неухильного виконання галузевих стандартів організації надання 
медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (СОУШ-19).

4. Відділу організаційного забезпечення, документообігу, інформаційної 
роботи, комунікацій з громадськістю та доступу до публічної інформації 
провести через засоби масової інформації, соціальні мережі та інші канали 
комунікації інформаційно-роз'яснювальну роботу серед населення щодо вжиття 
таких заходів.

Заступник сільського голови 
з питань діяльності виконавчих 
органів сільської ради,
заступник голови Комісії

Секретар Комісії Микола КОЧУРА


