
ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА ОБ’ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ПРОТОКОЛ 19
засідання комісії з питань

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

від 05 жовтня 2020 р.                                               с.Лука-Мелешківська.

Присутні члени комісії:
Cич В.М. – головуючий комісії – сільський голова Лука-Мелешківської

сільської ради;
Бондар В.М. – секретар комісії – головний спеціаліст-юрисконсульт;
Мартинюк В.П. – член комісії - завідувач ВОБ;
Проценко Д.Л. – член комісії.
Запрошені:
Шеремета Ю.П. – головний лікар КНП «ЦПМСД» Лука-Мелешківської

сільської ради ;
Сорока І.Г. – начальник відділу освіти та культури Лука-Мелешківської

сільської ради.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р.
№641  «Про  встановлення  карантину  та  запровадження  посилених
протиепідемічних  заходів  на  території  із  значними  поширеннями  гострої
респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»  із
змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2020
року № 760 « Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України»,
Постанови  Головного  державного  санітарного  лікаря  України  від  22.08.2020
№50 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період
карантину у зв’язку з поширенням короновірусної хвороби (COVID-19), Лист
МОН  від  28.08.2020  №1/9-490  Про  рекомендований  алгоритм  дій  керівників
ЗЗСО  у  разі  виявлення  у  здобувача  освіти  та/або  працівника  ЗЗСО  ознак
гострого респіраторного захворювання, розглядаючи протиепідемічну ситуацію
у Лука-Мелешківській ОТГ

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про переведення КЗ «ЗЗСО-ліцей Лука-Мелешківської сільської
ради» в звичайний режим роботи. 

Слухали:  Шеремета  Ю.П.  –  головний  лікар  КНП  «ЦПМСД»  Лука-
Мелешківської сільської ради; 



Який  розповів  про  один  підтверджений  випадок  спалаху  гострої
респіраторної  хвороби  СОVID-19  серед  вчителів  КЗ  «ЗЗСО-ліцей  Лука-
Мелешківської сільської ради»

Слухали: Сича В.М.. – голову Лука-Мелешківської сільської ради;
В зв’язку з поширенням  спалаху гострої респіраторної хвороби СОVID-

19  серед  вчителів  КЗ  «ЗЗСО-ліцей  Лука-Мелешківської  сільської  ради»
враховуючи Рекомендований алгоритм дій керівників ЗЗСО у разі виявлення у
здобувача  освіти  та/або  працівника  ЗЗСО  ознак  гострого  респіраторного
захворювання  затвердженим  Листом  МОН  від  28.08.2020  №1/9-490
запропонувала  перевести  «ЗЗСО-ліцей  Лука-Мелешківської  сільської  ради»  в
звичайний режим роботи, за таких умов :

- Працівників  «ЗЗСО-ліцей  Лука-Мелешківської  сільської  ради»  які
перебували  у  контакті  з  особою,  в  яких  лабораторно  підтверджено
захворювання на COVID-19, не виходять на роботу.

- Якщо температура, кашель, нежить у працівників школи з’явилась під
час роботи, він має невідкладно залишити заклад освіти і звернутися
до закладу охорони здоров’я за медичною допомогою; якщо ж у нього
виникли такі небезпечні симптоми, як задишка, частий сухий кашель,
біль  у  грудній  клітці,  температура,  яку  складно  знизити,  виражена
блідість  чи  синюшність  шкіри,  потворне  блювання,  необхідно
викликати екстерну допомогу, попередивши медиків, що є підозра на
COVID-19

- У приміщенні, де знаходився хворий вчитель/працівник, слід провести
поза графіком провітрювання та дезінфекцію поверхонь  

ВИРІШИЛА:

1. Перевести «ЗЗСО-ліцей Лука-Мелешківської сільської ради» в режим
звичайної роботи; 

2.Начальнику відділу освіти та культури Лука-Мелешківської вжити всіх
необхідних заходів для  забезпечення роботи ЗЗСО-ліцей Лука-Мелешківської
сільської  ради»  в  звичайному  режимі,  з  неухильним  дотриманням:  

Рекомендованим алгоритмом дій керівників ЗЗСО у разі виявлення у
здобувача освіти та/або працівника ЗЗСО ознак гострого респіраторного
захворювання  затвердженим  Листом  МОН  від  28.08.2020  №1/9-490
(Додаток 1)

Термін виконання: з 06 жовтня 2020 року .

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову
Лука-Мелешківської ОТГ В.М. Сича.



Головуючий комісії                                        _________        Сич В.М.

Секретар комісії                                              __________     Бондар В.М.

Члени комісії:

                                                      _____________    Проценко Д.Л.

 __________ Мартинюк В.П.

___________ Шеремета Ю.П.

Ознайомлена:  _____________  Сорока  І.Г.  –  начальник  відділу
освіти та культури Лука-Мелешківської 
сільської ради.


