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ПРОТОКОЛ № 3 

позачергового засідання місцевої комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Авангардівської селищної 

ради від 11 березня 2020 року 

 

смт Авангард                                                                          11.03.2020р. 

 

 

          Головував:             - голова комісії 

    

          Присутні:               - члени комісії та запрошені(за окремим списком)    

 

 

Порядок денний: 

 

1. Про недопущення занесення та поширення на території 

Авангардівської об’єднаної територіальної громади випадків 

захворювання, спричинених новим коронавірусом COVID-19. 

Станом на 11 березня 2020 року у світі зареєстровано 114184 лабораторно 

підтверджених випадків COVID-19, із них 4019 летальних (3.5%) та майже 11000 

з тяжкою формою захворювання. Видужало 64 000 осіб (56%). 

За останні 7 днів випадки захворювання вперше були зареєстровані в 61 

країні світу та значно зросла кількість захворювань в Південній Кореї, Італії, 

Франції та Ірані. Так за останню добу в Італії було зареєстровано 1797 нових 

випадків захворювання, а в Ірані 595 нових випадків. 

Динаміка росту нових випадків у Китаї сповільнилась і за останню добу 

зареєстровано лише 17 нових випадків, але загроза розповсюдження COVID-19 в 

світі залишається. 

В Україні зареєстровано 1 лабораторно підтверджений випадок COVID-19 

та 40 підозр. 



В Одеській області зареєстровано один випадок підозри (м.Рені) на нову 

коронавірусну інфекцію. Отримано позитивний результат на грип H1N1. 

З метою недопущення занесення та поширення на території 

Авангардівської об’єднаної територіальної громади випадків захворювання, 

спричинених новим коронавірусом COVID-19, комісія 

                                                    ВИРІШИЛА: 

1. Керівникам навчальних закладів Авангардівської громади, а саме : 

- Директору ЗЗСО "АВАНГАРДІВСЬКА ГІМНАЗІЯ" Авангардівської 

селищної ради; 

- Директору Прилиманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня; 

- Директору Новодолинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня 

 

      Призупинити навчальний процес з 12.03.2020 р. по 03.04.2020 р. включно, 

розглянути можливість щодо забезпечення дистанційного навчання.  

 

- Директору ЗДО «БЕРІЗКА» Авангардівської селищної ради 

 

   Організувати роботу чергових груп з 12.03.2020р. по 13.03.2020 р. включно, 

призупинити навчально-виховний процес з 16.03.2020 р. по 03.04.2020р. 

включно. 

 

2. Всім закладам позашкільної освіти та гурткам при Будинках культури 

Авангардівської громади призупинити проведення будь яких заходів та 

тренувань з 12.03.2020р. по 03.04.2020р. включно. 

3. Ввести обмеження на проведення масових заходів на території громади, у 

яких запланована участь 200 та більше осіб на період дії  обмежувально – 

профілактичних заходів. 

4. Запропонувати керівникам підприємств, установ та організацій 

переглянути робочий графік працівників, у яких є малолітні діти. 

5. Продовжити роботу щодо недопущення занесення та поширення 

захворюваності коронавірусом COVID-19. 

6. Продовжувати посилений протиепідеміологічний режим в установах, 

організаціях і закладах незалежно від форм власності, забезпечити 

проведення поточної дезінфекції у місцях масового перебування людей в 

залежності від епідситуації до особливого розпорядження. 

7. Головному лікарю КНУ «Авангардівська амбулаторія загальної  практики 

– сімейної медицини» визначити місця обсервації для тимчасової ізоляції 

осіб, які перебували у контакті з хворими на коронавірусну інфекцію.  

8. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови 

комісії. 
 

       Голова комісії                                                   Сергій ХРУСТОВСЬКИЙ 

 

      Секретар комісії                                               Катерина ЧИЖЕВСЬКА 


