
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА 
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

майдан Просвіти, 1, м. Рівне, 33028, тел. (036-2) 26-16-97, факс (036-2) 26-97-84, e-mail: office@rias.rv.gov.ua

№вих.3113/0/01-32/21 від 27.03.2021

П Р О Т О К О Л  До 12 
засідання Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій Рівненської області
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Головував: голова обласної державної адміністрації, голова Комісії ;;■■■! 
Віталій КОВАЛЬ.

Присутні: члени Комісії (за списком), запрошені (за окремим списком). ! :
Д .  j

Про вжиття додаткових протиепідемічних заходів з метою 
запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 на \ 
території Рівненської області М ;
(Інформація: Сафонов Р.В., Вівсянник О.М.)

Епідемічна ситуація із захворюваності на коронавірусну хворобу 
(COVID-19) на території області за останні дні значно ускладнилась, 
зберігається тенденція до її щоденного зростання.

Станом на 09:00 27 березня 2021 року в області підтверджено 
захворювання на коронавірусну інфекцію у 56363 осіб (за минулу добу -  553), з 
них в Рівненському районі -  37124 випадки (у тому числі в Рівненській міській 
територіальній громаді -  18344), Дубенському -  7654, Сарненському -  6525, 
Вараському- 5060 випадків.

Загалом за весь період 50382 особи одужали (за минулу добу -  183), 724 -  
померло (за минулу добу -  5).

Сьогодні на лікуванні в 15 медичних закладах області першої хвилі 
перебуває 996 осіб, з яких 361 -  у важкому стані, 5 9 -  в реанімації. Двадцять 
один хворий підключений до ШВЛ-апаратів. За останню добу з лікарень 
виписали 100 осіб, що подолали COV1D-19. Загалом заповненість ліжок для 
хворих на COVID-19 у цих закладах складає 59,2 %.

Основними причинами зростання захворюваності є недотримання 
карантинних та обмежувальних протиепідемічних заходів керівниками 
закладів, підприємств, установ, організацій, а також населенням у місцях 
загального користування та масового перебування, умов самоізоляції хворими 
на COV1D-19 та контактними з ними особами.

Найвищий рівень динаміки захворюваності спостерігається в таких 
територіальних громадах:
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Г ощанська -  145%;
Вараська- 137 %;
Сарненська -  126 %;
Острозька -1 0 7 % ;
Березнівська -  87 %;
Здолбунівська -  54 %.
Активна кількість хворих у м. Рівне та м. Дубно складає понад 60 % від 

загальної кількості хворих на коронавірусну хворобу по області.
З метою запобігання подальшого ускладнення епідемічної ситуації та 

поширення на території області гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на виконання протоколу 
позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій від 27.03.2021 №15, комісія вирішила:

1. Продовжити на території Рівненської області "помаранчевий" 
рівень епідемічної небезпеки поширення гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

2. Березнівській, Вараській, Гощанській, Лубенській, Здолбунівській, 
Острозькій, Рівненській, Сарненській територіальним громадам:

2.1. Терміново 27 березня 2021 року провести позачергові засідання 
місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій.

2.2. Встановити додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи щодо 
протидії поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, а саме заборонити з 00:00 29 березня 2021 року:

2.2.1. Проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, 
рекламних та інших) заходів, крім офіційних спортивних заходів, заходів з 
оцінювання якості освіти.

2.2.2. Відвідування закладів освіти незалежно від форми власності її 
здобувачами, крім здобувачів закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів 
освіти та учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти.

2.2.3. Приймання відвідувачів закладів культури і проведення культурних 
масових заходів, крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів, історико- 
культурних заповідників.

2.2.4. Приймання відвідувачів в закладах розважальної діяльності.
2.3. Рекомендувати запровадити інші обмежувальні протиепідемічні 

заходи, передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки, залежно від 
розвитку епідемічної ситуації, зокрема щодо посилення карантинні обмеження 
на ринках тощо.

Термін: невідкладно
3. Районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам 

сільських, селищних, міських рад:
3.1. Провести позачергові засідання місцевих комісій з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та визначити, за ; 
необхідності, додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи щодо протидії



з

поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої ; 
коронавірусом SARS-CoV-2, і забезпечити організацію належного рівня 
медичної допомоги населенню.

Термін: до 29.03.2021
3.2. Вжити невідкладних заходів щодо виконання та контролю за  ̂

дотриманням на відповідній території вимог постанови Кабінету Міністрів 
України від 09.12.2020 № 1236 "Про встановлення карантину та запровадження : і 
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на ■ V 
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої :і 
коронавірусом SARS-CoV-2" (зі змінами).

3.3. Забезпечити своєчасне та повне проведення профілактичних і 
протиепідемічних заходів. У;

3.4. Організувати наради з керівниками ринків та великих торгових мереж у  
щодо необхідності дотримання встановлених карантинних обмежень. у І

3.5. Посилити інформаційно-роз'яснювальну роботу з населенням із ’ 
залученням електронних та друкованих засобів масової інформації щодо 
дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил запобігання зараженню ; 
інфекцією.

Термін: невідкладно
4. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, 

територіальних органів міністерств та інших центральних органів 
виконавчої влади, районних державних адміністрацій, рекомендувати і 
виконавчим комітетам сільських, селищних, міських рад, керівникам ; 
підприємств, установ та організацій усіх форм власності:

4.1. Максимально перевести роботу персоналу на віддалений режим 
роботи із застосуванням електронних комунікацій і технологій.

4.2. Запровадити обов'язковий щоденний температурний скринінг : 
персоналу, вживати заходи щодо самоізоляції усіх працівників, які мають у 
ознаки гострих респіраторних захворювань.

4.3. Забезпечити дотримання санітарно-гігієнічних норм у приміщеннях, 
режиму регулярного провітрювання та дезінфекції приміщень,

4.4. Запровадити режим профілактичного спостереження за особами із 
числа персоналу, які відвідували регіони інфекційного ризику. у

Термін: невідкладно
5. Головному управлінню Національної поліції в області, управлінню : 

патрульної поліції в області Департаменту патрульної поліції НП України, ■ 
Головному управлінню Держпродспоживслужби в області забезпечити Іі 
посилений контроль за дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів і 
України від 09.12.2020 № 1236 "Про встановлення карантину та запровадження v 
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на т 
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2" зі змінами.

Термін: постійно
6. Рекомендувати органам місцевого самоврядування забезпечити
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виділення додаткових транспортних засобів з метою зменшення скупченняюсіб ; 
у громадському транспорті в години пікового навантаження. і

7. Головному управлінню Національної поліції в області, управлінню fj 
патрульної поліції в області Департаменту патрульної поліції, Поліському ■[ 
міжрегіональному управлінню Укртрансбезпеки відповідно до компетенції ) ; 
забезпечити контроль за дотриманням протиепідемічних заходів у 5 \іі 
громадському транспорті. ;

8. Головному управлінню Національної поліції в області посилити |Д 
контроль за особами, які перебувають на самоізоляції з використанням Г 
електронного сервісу "Вдома" Єдиного державного веб-порталу електронних 1 
послуг.

Термін: на період проведення ;
карантинних заходів

9. Управлінню освіти і науки облдержадміністрації, районним j 
державним адміністраціям, виконавчим комітетам сільських, селищних, і 
міських рад рекомендувати керівникам органів управління освітою міських, 1 
селищних та сільських громад, директорам позашкільних закладів освіти, :! : 
закладів освіти обласної комунальної (крім спеціальних), приватної та інших : 
форм власності, керівникам закладів професійної (професійно-технічної) І ; 
освіти, фахової передвищої та вищої освіти проводити освітню L 
(консультативну) діяльність з використанням технологій дистанційного j ' 
навчання. j j;

10. ДУ «Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ України», 
управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації вжити заходів щодо 
збільшення кількості тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та - 
експрес-тестування на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2. ;| ;

11. Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації забезпечити І 
розширення ліжкового фонду для госпіталізації хворих на коронавірусну ; 
хворобу до рекомендованого МОЗ України показника 50 % від усього ; 
ліжкового фонду та забезпечити можливість надання кисневої підтримки іА  
пацієнтам на 80 % ліжках зазначеного ліжкового фонду. і

Термін: невідкладно
12. Контроль за виконанням рішення комісії покласти на керівника ;

робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у зв’язку з поширенням на | 
території Рівненської області гострої респіраторної хвороби COVID-19, ■■■■' 
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2. 4

Голова облдержадміністрації, 
голова Комісії

Секретар Комісії

Віталій КОВАЛЬ

Віктор ШЕВЧУК


