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протокол м27
позачергового засiдання районЕо[ koMici'i з питань техногенно-екологiчноi

безпеки i надзвичайних сиryацiй
1 липня 2020 року м. Старий Самбiр

в дистанцiйному режимi, з
використання засобiв
iнформацiйно-комунiкацiйного
зв'язку

засiдання провiв голова районноi koMicii з питань тЕБ i нс, голова
райдержадмiнiстрацil НАЗАР Петро Володимирович.

Прллсуmнi.,Члени районноi KoMiciT (за окремЙм списком).
Запроu,ленi:
1, ПетриК Микола Орестович заступник голови райдержадмiнiстрацii,керiвник штабу з лiквiдацiт наслiдкiв на, ,р"rорii Старосамбiрсiкого району медико-

бiологiчнот надзвичайноi ситуацiт природного характеру.

ПОРЯДОК ЩЕННИЙ:
1, Про стан забезпечення санiтарно-епiдемiологiчного благополуччя

населення, запобiгання поширенцю гостроI респiраторноi хвороби covlD-19,спричиненоi KopoHaBipycoM SARS-CoV-2.

СЛУХАЛИ:
1, Про стан забезпечення санiтарно-епiдемiологiчного благополуччя

населення, запобiгання поширецню гостроi респiраторноi хвороби CovID_lg,спричиненоi коропавiрусом SARS-CoV-2. I

, липня 2020



<--

ВисТУПИЛИз
1. Батючок Р.М. - перший заступник голови райдержадмiнiстрацii, перший

заступник голови районноi koMioiТ з питань техногенно-екологiчнот безпеки i
надзвичайних ситуацiй.

2. Петрик М.о. - заступник голови райдержадмiнiстрацii, керiвник Штабу з
лiквiдацii наслiдкiв на територii Старосамбiрського району медико-бiологiчнот
надзвичайноi ситуацii природного характеру.

За результатами розгляду питання порядку денного позачергового засiданrrя
районноi KoMicii з питань техногенно-екологiчноi безпеки i надзвичайних сиryацiй,
вiдповiдно до протоколу позачергового засiданrrя обласноi koMiciТ з питань
техногенно-екологiчноТ безпеки i надзвичайних сиryацiй вiд 30.06.2020 J\b28,-

ВИРIШИЛИ:
1.1. Враховуючи рiшення обласноi KoMiciT з питань техногенно-екологiчноi

безпеки i надзвичайних ситуацiй не послаблювати карантипнi заходи на територiТ
району.

1.2. Розглянути питання щодо послабленнJI карантинних заходiв на територiТ
району на наступному позачерговому засiданнi районнот koMiciT з питань техногенно-
екологiчноi безпеки i надзвич айних ситуацiй до 08.07.202 0.

1.3. Штабу з лiквiдацiт наслiдкiв на територii Старосамбiрського району медико-
бiологiчнот надзвичайнот итуацii природного характеру (м.петрик), iпiльно з
старосамбiрським мiжрайонним вiддiлом лабораторних дослiджень Ду dолц моз
уrqраiни> (с.Брезецька) та Старосамбiрським районним управлiнням гу
Щержпродспоживслужби у Львiвськiй областi (Б.Венцик) органiзувати проведення
кожних три днi аналiзу епiдемiчноi сиryацii в районi та iнформувати керiвництво
районноi KoMicii з питань техногенно-екологiчноi безпеки i надзвичайних сиryацiй та
керiвника робiт з лiквiдацii наслiдкiв медико-бiологiчноI надзвичайноi сиryацiТ
природного характеру щодо под€lльшого розгJUIду питанIш посиленIuI (або
послаблення) протиепiдемiчних заходiв на територiТ району.

TepMiH викоцанпя: постiйно, ца весь
час дii карантину або до особливого
розпорядженця

1.4. Мiським, селищним, сiльським головам району рекомендувати обмежити
час роботи закладiв громадського харчування до 22 години.

TepMiH виконанЕя: постiйно, на весь
час дii карантину або до особливого
розпорядження

даного рiшення покJIасти на заступника голови

Перший заступник голови районноi

1.5. Контроль за виконанням
райдержадмiнiстрацii Петрика М. О.

Вiдповiдальний секретар в.дмитрук


