
П Р О Т О К О Л  №40
засідання спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

природного характеру місцевого рівня

02.02.2022 м. Дніпро

Головував: заступник міського голови, директор департаменту благоустрою та 
інфраструктури Дніпровської міської ради, голова комісії 
Лисенко М. О.

Присутні: члени комісії (за окремим списком)

Слухали: Про заходи із запобігання поширенню на території міста Дніпра 
гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19

Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 
2020 року № 1236 “Про встановлення карантину та запровадження
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2” (із змінами, далі -  Постанова КМУ № 1236), 
протоколом позачергового засідання Дніпропетровської регіональної комісії з 
питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та від 
02.02.2022 № 4, інформацією про зростання захворюваності від Відокремленого 
структурного підрозділу «Дніпропетровський районний відділ ДУ 
«Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ 
України» комісія

В И Р І Ш И Л А :

1. Встановити на території міста Дніпра “помаранчевий” рівень 
епідемічної небезпеки, який є попереджувальним рівнем та свідчить про 
ускладнення епідемічної ситуації в місті, що може призвести до запровадженім 
посилених обмежувальних протиепідемічних заходів.:

Термін: з 02^02.2022

1.1. У своїй діяльності враховувати, що на території Дніпропетровської 
області та міста Дніпра встановлено «помаранчевий» рівень епідемічної 
небезпеки та запроваджено обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені 
пунктами З, 3і та З2 Постанови КМУ від 09.12.2020 № 1236.

Термін: з 02.02.2022
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1 . 2 . Вжити вичерпних заходів щодо неухильного дотримання 
обмежувальних протиепідемічних заходів, затверджених Постановою КМУ 
від 09.12.2020 № 1236.

Термін: на період карантину

2. Керівникам комунальних закладів загальної середньої освіти міської 
ради:

2.1 Організувати освітній процес для здобувачів базової та повної 
загальної середньої освіти (5-11 класи) з використанням технологій 
дистанційного навчання

Термін: з 03.02.2022 по 09.02.2022 включно

2.2 Роботу початкової школи (1-4 класи) забезпечити у звичайному режимі 
з дотриманням протиепідемічних заходів, зокрема:

заборонити відвідування закладів освіти здобувачами освіти у разі, коли на 
самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком СОУГО-19 
перебуває більш як 50 відсотків здобувачів освіти та персоналу закладу освіти;

призупиняти освітній процес в окремих класах або закладах освіти у разі 
захворювання на грип та/або ГРВІ більше, ніж 20 % дітей в одному класі від 
чисельності здобувачів класу

Термін: на період карантину

3. Керівникам комунальних закладів дошкільної освіти міської ради 
забезпечити роботу закладів у звичайному режимі з дотриманням 
протиепідемічних заходів

Термін: на період карантину

4. Департаменту охорони здоров’я населення Дніпровської міської ради:

4.1 Вжити заходів щодо активізації вакцинації проти гострої респіраторної 
хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2, та здійснювати 
щоденний моніторинг за показниками щеплення, в першу чергу дітей з 
12 років і населення віком 60+, забезпечивши умови для роботи мобільних 
бригад в населених пунктах, у яких відсутні амбулаторні пункти щеплення та 
центри вакцинації населення

Термін: невідкладно
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4.2 Забезпечити готовність закладів охорони здоров’я міста Дніпра до 
прийому хворих на СОУГО-19

4.3 Здійснювати щоденний моніторинг захворюваності на гостру 
респіраторну хворобу СОУГО-19, спричинену коронавірусом 8АЛ8-СоУ-2

5. Керівникам виконавчих органів Дніпровської міської ради, про 
виконання вимог Постанови КМУ від 09.12.2020 № 1236 (зі змінами), рішень 
цього протоколу, а також інших заходів, спрямованих на запобігання 
поширенню на території міста гострої респіраторної хвороби СОУГО-19 за 
напрямом діяльності, інформувати комісію через департамент громадського 
порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради на електронну адресу: 
ucz_dnipro@dmr.dp.ua.

Термін: невідкладно

Термін: постійно

Термін: щосереди, на період карантину

Голова комісії Михайло ЛИСЕНКО

Секретар комісії Яна РУДЕНКО
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