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Ігор

Про посилення протиепідемічних заходів поширення COVID-19 на
території Рівненської області при “червоному” рівні епідемічної небезпеки.
(Інформація: Тимошенко І.О., Сафонов Р.В., Вівсянник О.М., Мисюра Ф.М.,
Лазарчук B.C., Стрельбицький Р.П.)
Відповідно до Закону України "Про захист населення від інфекційних
хвороб", постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 "Про
встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних
заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (зі
змінами), через стрімке зростання нових випадків коронавірусної хвороби
комісія вирішила:
1.
Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації,
головам райдержадміністрацій, виконавчим комітетам міських, селищних,
сільських рад, керівникам територіальних органів міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади, суб’єктів господарювання
незалежно від форми власності, в межах компетенції, забезпечити безумовне
виконання на території області обмежувальних протиепідемічних заходів,
передбачених пунктами постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020
№ 1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2" та завдань, визначених протокольними рішеннями засідань
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
Рівненської області.
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2. Обласний штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації перевести
на цілодобовий режим роботи.
Термін: з 01.11.2021
3. Заборонити в межах Рівненської області здійснення регулярних та
нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом, крім
транзитних перевезень та перевезень:
легковими автомобілями, кількість пасажирів, включаючи водія, в яких
не більше п ’яти осіб без урахування дітей віком до 14 років;
службовими та/або орендованими автомобільними транспортними
засобами підприємств, закладів та установ у межах кількості місць для сидіння і
виключно за маршрутами руху, про які поінформовано не менше ніж за два дні
управління патрульної поліції в області Департаменту патрульної поліції
Національної поліції України;
пасажирів автомобільним транспортом, у тому числі у міжнародному
сполученні, за наявності в учасників перевезень негативного результату
тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або експрестесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведено не
більш як за 72 години до дня поїздки, або документа, що підтверджує
отримання повного курсу вакцинації, чи міжнародного, внутрішнього
сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від
COVID-19 однією дозою дводозної вакцини, однією дозою однодозної вакцини
або двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені
Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для
використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування
методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної
хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного
вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка
Порталу Дія (Дія).
Термін: з 00:00 02.11.2021, на nejpiod
дії "червоного" рівня епідемічної
небезпеки
4. Райдержадміністраціям,
виконавчим
комітетам
міських,
селищних, сільських рад, управлінню інфраструктури та промисловості
облдержадміністрації,
Поліському
міжрегіональному
управлінню
Укртрансбезпеки організувати та забезпечити інформування перевізниками
області пасажирів про запровадження заборони пасажирам (крім осіб, які не
досягли 18 років) користуватися послугами регулярних та нерегулярних
перевезень автомобільним транспортом у внутрішньообласному, міжобласному
та міжнародному сполученнях (крім перевезень легковими автомобілями з
кількістю пасажирів, включаючи водія, до п ’яти осіб без урахування осіб віком
до 14 років або більшою кількістю пасажирів за умови, що вони є членами
однієї сім’ї) без наявності у них негативного результату тестування на COVID19 методом полімеразної ланцюгової реакції або експрес-тесту на визначення
антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведене не більш як за 72 години до
дня поїздки; або документа, що підтверджує отримання повного курсу
вакцинації, або отримання однієї дози дводозної вакцини, або одужання особи
від зазначеної хвороби, у тому числі чинність яких підтверджена за допомогою

Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням
мобільного додатка Порталу Дія (Дія).
Термін: з 02.11.2021 на період дії
"червоного"
рівня
епідемічної
неоезпеки
5. Виконавчим комітетам міських, селищних та сільських рад:
5.1. Рекомендувати заборонити міські та приміські перевезення
пасажирів, крім перевезень пасажирів за наявності у них негативного
результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції
або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке
проведено не більш як за 72 години до дня поїздки, або документа, що
підтверджує отримання повного курсу вакцинації, чи міжнародного,
внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує
вакцинацію від COVID-19, негативний результат тестування методом
полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби,
чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу
електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія
№ )•
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Термін: негайно
5.2. Із
залученням
фахівців
головного
управління
Держпродспоживслужби в області провести перевірки та заборонити діяльність
ринків, які не відповідають вимогам постанови Головного державного
санітарного лікаря від 06.06.2020 № 34.
Термін: до 02.11.2021
5.3. Рівненській та Сарненській райдержадміністраціям у разі виявлення
порушень прийняти рішення щодо подальшого функціонувань ринків у
м. Сарни та м. Костопіль.
Термін: до 02.11.2021
5.4. Забезпечити готовність до повного перепрофілювання для прийому
хворих на коронавірусну хворобу COVID-19:
КНП "Сарненська центральна районна лікарня" Сарненської міської ради;
КИП "Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування"
Костопільської міської ради;
КНП Т ощ анська багатопрофільна лікарня" Гощанської селищної ради;
КНП "Клеванська лікарня імені Михайла Вервеги" Клеванської селищної
ради;
КНП "Дубенська міська лікарня" Лубенської міської ради.
Термін: негайно
5.5. Забезпечити розгортання додаткових ліжко-місць для прийому
хворих на коронавірусну хворобу COVID-19:
КНП "Центральна міська лікарня" Рівненської міської ради;
КНП "Міська лікарня № 2" Рівненської міської ради;
КНП "Міська дитяча лікарня" Рівненської міської ради;
КП "Рівненська обласна клінічна лікарня імені Юрія Семенка"
Рівненської обласної ради.
5.5. Забезпечити роботу всіх центрів вакцинації населення та пунктів
щеплення у вихідні дні.

Термін: на період дії "червоного"
рівня епідемічної небезпеки
6. Головному управлінню Національної поліції в області, головному
управлінню Держпродспоживслужби в області:
6.1. Здійснити перевірки всіх закладів торгівлі і громадського харчування,
ринків області щодо виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України
від 09.12.2020 № 1236 "Про встановлення карантину та запровадження
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2", у тому числі стосовно вимог до всіх учасників
(відвідувачів, користувачів) та організаторів заходу (співробітників закладу,
ринку).
Термін: постійно
6.2. У разі виявлення порушень вжити заходів з притягнення до
адміністративної відповідальності керівників суб'єктів господарювання та
припинення діяльності відповідних закладів.
Термін: на період дії "червоного"
рівня епідемічної небезпеки
7. Головному управлінню Національної поліції в області, управлінню
патрульної поліції в області Департаменту патрульної поліції НП України
Поліському
міжрегіональному
управлінню
Укртрансбезпеки,
райдержадміністраціям, виконавчим комітетам міських, селищних та
сільських рад:
7.1. Забезпечити здійснення перевірок щодо виконання протиепідемічних
вимог під час здійснення пасажирських перевезень.
Термін: постійно
7.2. У разі виявлення порушень вжити заходів з притягнення до
адміністративної відповідальності перевізників та пасажирів.
Термін: на період дії "червоного"
рівня епідемічної небезпеки
8. 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.

