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засiдання KoMicii з питань техногенно-екологiчноi безпеки та
надзвичаЙних ситуацiЙ

17 сiчня 2022 року смт XoTiHb

ГОЛОВУВАВ: Мальцев !,,С., засryпник голови Хотiнськоi селищноТ ради,
голова koMicii з питань техногенно-екологiчноi безпеки та надзвичайних

ситуацiЙ XoTiHcbKoi селищноi ради.

ПРИСУТНI: секретар - начыIьник загмьного вiддiлу Чемелюх Л.I.

ЧЛЕНИ KOMICIi: головний лiкар КНП ХСР (ЦАЗПСМ смт. XoTiHb>

.Ц,орошкевич Л.С,
начаJIьник вiддiлу освiти Iванченко А.В.
начrulьник вiддiлу культури, молодi , спорту та туризму
Сорока М.С.

СЛУХАЛИ:

l.,,Щорошкевич Л.С., головного лiкаря КНП ХСР (ЦАЗПСМ смт, XoTiHb>

2.Iванченка А.В., начальника вiддiлу освiти селищноi ради
3.Сороку М.С., нач€uIьника вiддiлу культури, молодi , спорту та туризму



ВИРIШИЛИ:
1.Начальнику вiддiлу освiти Iванченку Д,В. , враховуючи збiльшення рiвня
захворювання на гостру респiраторну хворобу CovID-l9, спричиненоi

KopoHoBipycoM SдRS-СоV-2 мешканцiв XoTiHcbKoi громади та учнiв
закладiв ЬЬвiти XoTiHcbKoi селищноi рали, вiдповiдно до Постанови Кабiнету

MiHicTpiB Украiни вiд 9 грулня 2020р. JФl236 <Про встановлення карантину

та запровадження обмежувальних протиепiдемiчних заходiв з метою

запобiгання пошиЪенню на територii Украiни гостроi респiраторноi хвороби

COVID-19, спричиненоi KopoHoBipycoM SARS-CoV-2>, :

l . l .РекомендуватИ Хотiнськiй спецiалiзованiй школi I-III ступенiв

xoTiHcbkoi селищнот ради та <центру дiтей, юнацтва та молодi освiти>

XoTiHcbKoi селищноi ради:
- з l8 сiчня 2О22 року по зl сiчня 2022 року запровадити дистанцiйну

форму навчання для yrHiB 1-1l класiв.

TepMiH виконання : 18.01.2022

1.2.BciM керiвникам закладiв освiти XoTiHcbKoT селищноТ рали забезпечити

дотримання вимоГ протиепiдемiчних заходiВ у примiщеннях всiх.закладiв

o."ir, , затвердженоТ Постановою Кабiнету MiHicTpiB Украirти вiд 06

вересня 2021р. Nчl0.
TepMiH виконання : постiйно

1.з.заборонити проведення Bcix масових заходiв на територii xoTiHcbkoi

стг.
TepMiH виконання :до покращення
епiдемiчноi ситуачiТ

1.4.Головному лiкарю кнп хсР (ЦДЗПСМ смт, XoTiHb> Щорошкевич Л.С.,

негайно мобiлiзувати Bci зусилля первинноi ланки охорони здоров'я для

максимаJIьного заJIучення населення до проведення щеплень вiд COVID-l9 .

ПосилитИ контролЬ за особами, якi пiдлягають самоiзоляцii. У разi
порушення дотримання умов самоiзоляцii особами з пiдтвердженим

,"пuд*о, CovID_lg, негайно повiдомлятй про таких осiб нацiональнiй

полiцii.
TepMiH виконання : постiйно

1,5. Провести широке iнформування та роз'яснювальну роботу через засоби

r,aч.о"оi iнформаuii пр'о епiлемiчну ситуацiю, а саме через газету <новини

XoTiHi> XoTiHcbKoT селищноi ради та офiцiйний сайт XoTiHcbKoi селищноi

ради про епiдемiчну ситуацiю на територiяI_ вiдповiдних адмiнiстративно-

,.р"rоli*u"их одиниць та здiйснюванi протиепiдемiчнi заходи,
TepMiH виконання : 18.01.2022

Голова KoMiciT !,митро МАЛЬЦЕВ

Лариса ЧЕМЕЛЮХСекретар


