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ПРОТОКОЛ № 47
позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій
м. Чернівці
каб. 301

05 жовтня 2020 року
16:00

Головував: Перший заступник голови обласної державної адміністрації Богдан КОВАЛІОК.
Присутні: Члени обласної комісії з питань ТЕБ та НС (за списком) та
запрошені.
Порядок денний:
1.
Про розвиток епідемічної ситуації на території Чернівецької
області, зумовленої гострою респіраторною хворобою СОУІП-19,
спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2.
2.
Про стан здійснення виплат медичним та іншим працівникам
закладів охорони здоров’я, шо безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії та
здійсненні заходів з запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби
СОУШ-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2 на території
Чернівецької області.
По першому питанню
Доповідачі:
ТОРСЬКИЙ Сергій - заступник директора ДУ «Чернівецький обласний
лабораторний центр» МОЗ України
СЛУХАЛИ:
Інформацію про розвиток епідемічної ситуації на території Чернівецької
області, зумовленої гострою респіраторною хворобою СОУЮ-19, спричиненої
коронавірусом 8АК8-СоУ-2.
ВИРІШИЛИ:
1.
Інформацію про розвиток епідемічної ситуації на території
Чернівецької області, зумовленої гострою респіраторною хворобою СОУЮ-19,
спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2, взяти до відома.
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2.
Районним державним адміністраціям, Чернівецькій міській раді,
Новодністровській ОТГ, об’єднаним територіальним громадам, органам
місцевого самоврядування:
1) Забезпечити контроль за дотриманням виконання протокольного
рішення Державної комісії з питань ТЕБ та НС № 34 від 01.10.2020 «І Іро
встановлення рівнів епідемічної небезпеки поширення гострої респіраторної
хвороби СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом 8АК$-СоУ-2у, відповідно до
якого у Чернівецькій області з 00:00 годин 5 жовтня 2020 року встановлено
«помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки.
Термін: до прийняття відповідного рішення
Державною комісією з питань ТЕБ та НС
2)
Поінформувати та провести роз’яснювальну роботу серед населення
з питань: розвитку епідемічної ситуації на території Чернівецької області;
небезпеки проведення масових заходів; критичної необхідності дотримання
протиепідемічних заходів; про види га розмір санкцій передбачених за їх
порушення.
Термін: постійно
3.
Департаменту
комунікацій
обласної
державної
адміністрації, районним державним адміністраціям, Чернівецькій міській раді,
Новодністровській ОТГ, об’єднаним територіальним громадам, активізувати за
участю
регіональних засобів масової інформації і телерадіоорганізацій
інформаційно-роз’яснювальну роботу, у тому числі у закладах освіти та
розмістити соціальну рекламу стосовно профілактики захворювання на гостру
респіраторну хворобу СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2.
Термін: постійно
По другому питанню
Доповідачі:
ПОЛІЩУК Марія - заступник директора Департаменту охорони здоров’я
обласної державної адміністрації
СЛУХАЛИ:
Інформацію про стан здійснення виплат медичним та іншим працівникам
закладів охорони здоров’я, що безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії та
здійсненні заходів з запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби
СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом 8АКЗ-СоУ-2 на території Чернівецької
області.
ВИРІШИЛИ:
1.
Інформацію про стан здійснення виплат медичним та іншим
працівникам закладів охорони здоров’я, що безпосередньо зайняті у ліквідації
епідемії та здійсненні заходів з запобігання поширенню гострої респіраторної
хвороби СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2 на території
Чернівецької області, взяти до відома.

2.
Головам
районних
державних
адміністрацій,
секретарю
Чернівецької міської ради, головам Новодністровської ОТГ, об’єднаних
територіальних громад, Департаменту охорони здоров’я обласної державної
адміністрації взяти під особистий контроль своєчасне укладання договорів,
здійснення додаткових доплат у розмірі до 300 відсотків заробітної плати
(посадового окладу (з підвищенням) з урахуванням обов’язкових доплат,
надбавок) відповідно до законодавства, задіяним медичним та іншим
працівникам закладів охорони здоров’я у ліквідації та запобіганню поширення
спалахів гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом
$АК.$-СоУ-2.
Термін - невідкладно

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації перший заступник голови Комісії

