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ПРОТОКОЛ
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Позачергове засідання
місцевої комісії з питань
техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних
ситуацій Пологівської міської
ради
(в режимі онлайн)

Головуючий - Юрій КОНОВАЛЕНКО
Секретар: - Роман ШЕВЧЕНКО
Присутні: члени місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій Пологівської міської ради, запрошені

Питання порядку денного:
1. Про виконання на території Пологівської міської об’єднаної
територіальної громади (далі - громади) постанов Головного державного
санітарного лікаря України від 09.05.2020 №№ 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Доповідач: міський голова Юрій КОНОВАЛЕНКО.
Співдоповідач: завідувачка відділенням організації епідеміологічних
досліджень відокремленого підрозділу «Пологівський міжрайонний відділ
Державної установи
«Запорізький
обласний лабораторний центр
Міністерства охорони здоров ’я України» Тетяна ОДИНЕЦЬ.

2. Про відновлення торгівлі непродовольчими товарами на території
громади.
Доповідач: міський голова Юрій КОНОВАЛЕНКО.
Співдоповідач: начальник Пологівського районного управління Головного
управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області Віктор ПОЛЯК.

3. Про скасування деяких пунктів попередніх протокольних рішень
місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій Пологівської міської ради.
Доповідач: міський голова Юрій КОНОВАЛЕНКО.

4. Про відновлення повноцінної роботи комунальної установи
«Пологівська районна стоматологічна поліклініка» Пологівської міської ради та
надання планової стоматологічної допомоги.
Доповідач: міський голова Юрій КОНОВАЛЕНКО.
Співдоповідач: головний лікар комунальної установи «Пологівська
районна стоматологічна поліклініка» Пологівської міської ради Віталій
РЕУЦЬКИЙ.

По питанню 1 порядку денного:
Про виконання на території Пологівської міської об’єднаної
територіальної громади (далі - громади) постанов Головного державного
санітарного лікаря України від 09.05.2020 №№ 15, 16, 17, 18, 19, 20.
СЛУХАЛИ:
міського голову Юрія КОНОВАЛЕНКА;
завідувачку відділенням організації епідеміологічних досліджень
відокремленого підрозділу «Пологівський міжрайонний відділ Державної
установи «Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони
здоров ’я України» Тетяну ОДИНЕЦЬ.

ВИРІШИЛИ:
1. Забезпечити неухильне виконання на території громади постанов
Головного державного санітарного лікаря України від 09.05.2020:
1) № 15 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації
протиепідемічних заходів в закладах стаціонарної психіатричної допомоги,
медико-соціального та соціального захисту населення на період карантину у
зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COV1D-19)»;
2) № 16 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації
протиепідемічних заходів при здійсненні дозволених видів діяльності, які
передбачають приймання відвідувачів в офісних приміщеннях на період
карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)»;
3) № 17 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації
протиепідемічних заходів при торгівлі продовольчими (окрім ринків) та
непродовольчими товарами на період карантину у зв’язку з поширенням
коронавірусної хвороби (COVID-19)»;
4) № 18 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації
протиепідемічних заходів при роботі закладів громадського харчування на
період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID19)»;
5) № 19 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації
протиепідемічних заходів при наданні стоматологічної допомоги на період
карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)»;
6) № 20 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації
протиепідемічних заходів в перукарнях та салонах краси на період карантину у
зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)».

2

Термін виконання: - до завершення карантину

По питанню 2 порядку денного;
Про відновлення торгівлі непродовольчими товарами на території
громади.
СЛУХАЛИ:
міського голову Юрія КОНОВАЛЕНКА;
начальника Пологівського районного управління Головного управління
Держпродспоживслужби в Запорізькій області Віктора ПОЛЯКА.

ВИРІШИЛИ:
1. Відновити торгівлю непродовольчими товарами на території громади,
за умови дотримання вимог постанови Головного державного санітарного
лікаря України від 27.04.2020 № 14.

По питанню 3 порядку денного:
Про скасування деяких пунктів попередніх протокольних рішень місцевої
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
Пологівської міської ради.
СЛУХАЛИ:
міського голову Юрія КОНОВАЛЕНКА;

ВИРІШИЛИ:
1. Скасувати пункт 7 першого питання протокольного рішення місцевої
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
Пологівської міської ради від 09.04.2020 № 9 про заборону реалізації
алкогольних та слабоалкогольних напоїв у всіх без винятку закладах торгівлі
громади з 22-00 години вечора до 10-00 години ранку.

По питанню 4 порядку денного:
Про відновлення повноцінної роботи комунальної установи «Пологівська
районна стоматологічна поліклініка» Пологівської міської ради та надання
планової стоматологічної допомоги.
СЛУХАЛИ:
міського голову Юрія КОНОВАЛЕНКА;
головного лікаря комунальної установи «Пологівська районна
стоматологічна поліклініка» Пологівської місько ї ради Віталія РЕУЦЬКОГО.

ВИРІШИЛИ:
1. Відповідно до пункту 8 постанови Кабінету Міністрів України від
11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»,

з

розглянувши
листа
комунальної
установи
«Пологівська
районна
стоматологічна поліклініка» Пологівської міської ради від 14.05.2020 № 83/013, відновити повноцінну роботу комунальної установи «Пологівська районна
стоматологічна поліклініка» Пологівської міської ради та надання планової
стоматологічної допомоги, за умови дотримання наступних протиепідемічних
заходів:
1) усі працівники установи будуть проходити температурний скринінг
перед початком робочої зміни. Працівники, в яких при проведенні
температурного скринінгу виявлено температуру тіла понад 37,2*С або ознаки
респіраторних захворювань не допускаються до виконання обов'язків. При
проведенні вимірювань температури тіла контактним методом буде
забезпечено обов'язкову дезінфекцію виробу, яким здійснюється термометрія,
після кожного його використання згідно з інструкцією виробника
дезінфекційного засобу;
2) прийом пацієнтів буде здійснюватись виключно за попереднім записом
з дотриманням часового інтервалу не менше 15 хвилин між відвідувачами для
виключення
контакту
між
ними
та
проведення
необхідного
прибирання/дезінфекції. Перебування в приміщенні сторонніх осіб та
очікування послуг в установі буде заборонено, за винятком не більше одного з
батьків, які супроводжують дітей до 14 років та/або осіб, що супроводжують
осіб з інвалідністю. Очікування послуги буде відбуватися ззовні приміщення з
дотриманням принципів соціального дистанціювання (1,5 м);
3) в день прийому буде проводитись опитування пацієнта стосовно стану
здоров'я, зокрема щодо ознак респіраторних захворювань (температура,
кашель, лихоманка) та контактів з іншими хворими на гострі респіраторні
хвороби, після чого буде визначатись доцільність звернення за
стоматологічною допомогою;
4) у разі виявлення ознак респіраторного захворювання або контакту з
хворим на коронавірусну хворобу COVID-19 протягом останніх 14 днів,
надання планової стоматологічної медичної допомоги буде відкладено;
5) маршрут пацієнтів в приміщенні установи буде організований таким
чином, щоб запобігти безпосередньому контакту між пацієнтами;
6) рекламні брошури, журнали та інші поліграфічні матеріали будуть
недоступні для пацієнтів;
7) при вході до установи буде організоване місце для обробки рук
пацієнтів спиртовмісними антисептиками з концентрацією активно діючої
речовини понад 60% для ізопропілових спиртів та понад 70% для етилових
спиртів;
8) будуть уникатись або мінімізуватись маніпуляції, що продукують
утворення капель або аерозолів. Буде мінімізовано використання
стоматологічного пустера, повітряно-абразивної обробки, турбінного
наконечника та надання пріоритету використанню ручного інструментарію;
9) при наданні стоматологічної допомоги будуть обиратись протоколи
лікування, які мінімізують кількість наступних відвідувань;
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10) будуть дотримуватись стандартні заходи безпеки, які включають:
гігієну рук, захист органів дихання та зору, безпечні методи введення ін'єкцій,
стерилізації інструментів та пристроїв, проведення дезінфекції поверхонь та
приміщень;
11) при наданні стоматологічної допомоги будуть застосовуватись
додаткові заходи безпеки, зокрема:
забезпечення соціального дистанціювання між пацієнтами в
стоматологічному кабінеті;
- використання засобів захисту дихання і зору (хірургічні маски,
респіратори, герметичні захисні окуляри, суцільні захисні щитки для обличчя);
- у випадку відсутності в працівників засобів індивідуального захисту
стоматологічний прийом проводитись не буде;
12) утилізація одноразових 313 буде відбуватись відповідно до вимог
Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з
медичними відходами, затверджених наказом МОЗ України від 08.06.2015 №
325;
13) у приміщеннях, де надавалася медична допомога буде здійснюватись
поточне прибирання після кожного пацієнта;
14) після завершення прийому кожного пацієнта буде здійснюватися
прибирання, дезінфекція 313 багаторазового використання (захисні окуляри
та/або захисні щитки тощо);
15) обладнання (наконечники, стоматологічне рентгенівське обладнання,
стоматологічне крісло тощо) буде оброблятися дезінфекційними засобами
відповідно до інструкцій виробника;
16) після кожного прийому пацієнта буде забезпечено провітрювання
приміщення не менше ніж 15 хвилин.
Термін виконання: - з 18.05.2020
2. Відділу організаційної роботи та розвитку громадянського
суспільства Пологівської міської ради оприлюднити на офіційному вебсайті
міської ради дане протокольне рішення.
Термін виконання - негайно

Перший заступник міського
голови, перший заступник
голови комісії з питань ТЕБ та НС

Юрій ВЄТРОВ

Секретар

Роман ШЕВЧЕНКО
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