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ПРОТОКОЛ  № 7 (позачерговий) 

«02»  березня     2020 року                                                         м. Миргород 

 

Головував : Перший заступник міського голови – перший заступник голови комісії  з 

питань ТЕБ та НС Швайка С.О. 

Присутні: члени міської комісії з питань ТЕБ та НС (за списком). 

Запрошені: 

Фошин О.Л. – директор комунального некомерційного підприємства "Миргородський 

міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Миргородської міської ради Полтавської 

області. 

Колибельнік Т.М. – начальник відділу освіти; 

Гавриш С.А. – начальник відділу споживчого ринку та підприємництва; 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Щодо недопущення випадків занесення та поширення захворювань, спричинених 

новим коронавірусом 2019-nCoV, на території міста. 

 

Виступили:  

Олефір М.В. – завідувач Миргородським міжрайонним відокремленим підрозділом 

лабораторних досліджень державної установи «Полтавський обласний лабораторний центр 

міністерства охорони здоров’я України». 

Степанько Я.М. – начальник відділу державного нагляду за дотриманням санітарного 

законодавства Миргородського міськрайонного управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Полтавській області; 

Фошин О.Л. – директор комунального некомерційного підприємства "Миргородський 

міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Миргородської міської ради Полтавської 

області; 

 

Обговоривши питання, комісія вирішила:   

 

1. Запровадити посилений протиепідемічний режим в установах, організаціях і закладах 

охорони здоров'я, незалежно від форм власності, та забезпечити проведення поточної 

дезінфекції в місцях масового перебування людей. 

2.  Фінансовому управлінню передбачити виділення додаткових асигнувань комунальному 

некомерційному підприємству "Миргородський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги" Миргородської міської ради на закупівлю медичного обладнання, лікарських, 

дезінфекційних, антисептичних засобів та медичних засобів індивідуального захисту. 

3. Комунальному некомерційному підприємству "Миргородський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги" Миргородської міської ради спільно з Миргородським 

http://myrgorod.pl.ua/


міжрайонним відокремленим підрозділом лабораторних досліджень державної установи 

«Полтавський обласний лабораторний центр міністерства охорони здоров’я України»: 

- сформувати медичні бригади швидкого реагування з метою  проведення первинних 

протиепідемічних заходів при можливому виявленні захворювань, спричинених коронавірусом 

2019-nCoV; 

- провести розрахунки кількості лікарських засобів та виробів медичного призначення, у 

тому числі засобів індивідуального захисту, для бригад швидкого реагування; 

- проводити моніторинг захворюваності, госпіталізації та перебування хворих на грип з 

метою своєчасного поновлення резерву медикаментів та виробів медичного призначення для 

надання якісної медичної допомоги; 

- організувати та провести навчання медичного персоналу заходам особистої безпеки 

питання діагностики, профілактики та лікування гострої респіраторної хвороби 2019-nCoV; 

- спільно з відділом освіти організувати та провести навчання для медичних працівників 

навчально-освітніх закладів міста. 

 

4. Миргородському міськрайонному  управлінню Головного управління 

Держпродспоживслужби в Полтавській області: 

- вжити заходів, відповідно до повноважень, щодо недопущення  поширення на території 

міста випадків захворювання, спричинених вірусом 2019-nCoV. 

- забезпечити проведення широкої санітарно-просвітньої роботи з питань профілактики 

гострих респіраторно-вірусних захворювань, у тому числі спричинених коронавірусом 2019-

nCoV. 

Термін: Постійно 

5. Відділу інформаційного забезпечення спільно з Миргородським міськрайонним  

управлінням Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області забезпечити 

інформування населення щодо ситуації з виявлення захворювань, спричинених коронавірусом 

2019-nCoV, його основні клінічні симптоми та заходи профілактики. 

Термін: Постійно 

6. Контроль за виконанням протокольних рішень  комісії покласти на першого 

заступника голови комісії Швайку С.О. та секретаря комісії Яременка О.М. 

 

 

Перший заступник голови комісії     Сергій Швайка 

 

Секретар комісії       Олександр Яременко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


