
Протокол № 4
засідання Штабу з ліквідації наслідків 

медико-біологічноі надзвичайної ситуації природного характеру 
державного рівня пов’язаної із поширенням 

коронавірусної хвороби C0VID-19 на території Полтавського району

17.10.2022-року м. Полтава

Головував: Дмитро Задворкін -  перший заступник голови
райдержадміністрації, керівник робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної 
надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня пов’язаної із 
поширенням коронавірусної хвороби C0VID-19 на території Полтавського 
району.

П ри сутн ічлени Штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій, Керівники 
робіт з ліквідації НС територіальних громад Полтавського району, керівники 
закладів охорони здоров’я.

 ̂Засідання комісії проводилось з урахуванням карантинних обмежень та 
обов.язковим дотриманням необхідних протиепідемічних заходів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про темпи масової вакцинації населення від гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території 
Полтавського району та дотримання карантину з метою запобігання 
поширенню на території району гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
СЛУХАЛИ:

Інформацію Дмитра Задворкіна керівника робіт з ліквідації наслідків 
медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного 
рівня пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 на території 
Полтавського району,^ який повідомив, про стан вакцинальної кампанії на 
території Полтавського району та пришвидшення темпів проведення ш;еплень 
відС0УШ-19.

На території Полтавського району, кожен громадянин має змогу 
захистити себе від коронавірусної інфекції та отримати щеплення. 
Вакцинуватися в районі можна максимально доступно та просто. Збільшується 
КІЛЬКІСТЬ центрів масової вакцинації, з&лучаються мобільні бригади та 
проводиться інформування населення.

Головне завдання -  не посилити темпи вакцинальної капманії та -  
охопити щепленням максимум населення району.Також в районі поновити 
роботу щодо залучення мобільних бригад та інформування населення на 
місцях. Всі пункти та мобільні бригади по вакцинації населення офіційно 
працюють без вихідних, 7 днів на тиждень.

2. Інформацію начальника Штабу з ліквідації НС Вадима Вінніка, про 
випадки захворювання на коронавірусну хворобу.



Наразі за показниками захворюваності на C0VID-19 район знаходиться 
на низькому рівні. Щеплення від коронавірусної інфекції -  це єдиний спосіб, 
який дасть змогу нам повернутися до нормального життя.

Щоденно отримується інформація щодо кількості хворих, проведених 
щеплень та зроблених тестів по Полтавському району.

ВИРІШИЛИ:
1. Відділу оборонної роботи та цивільного захисту райдержадміністрації 

забезпечити проведення моніторингу щоденної інформації по захворюваності, 
кількості зроблених тестів та проведення вакцинації в Полтавському районі.

2. Рекомендувати керівникам територіальних громад забезпечити:
2.1 висвітлення в засобах масової інформації (на офіційних сайтах 

громад) інформації щодо дотримання необхідних карантинних вимог 
(дотримання маскового режиму, соціальної дистанції та гігієнічна обробка рук);

2.2 проведення вакцинації населення громади;
2.3 проведення роз’яснювальної роботи щодо необхідності щеплень та 

дотримання необхідних карантинних вимог.
3. Керівникам закладів охорони здоров’я (ПМСД) Полтавського району 

надавати оперативну інформацію в термін до 09-00 години щоденно до 
Полтавської районної державної адміністрації, дані щодо кількості щеплень за 
добу, кількість зроблених тестів та кількість нових випакків C0VID-19.

4. Керівникам робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної 
надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня пов’язаної із 
поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 на території громад 
Полтавського району забезпечити:

4.1 контроль на території відповідальності за реалізацією в повному 
обсязі протиепідемічних заходів;

4.2 щоденний моніторинг епідемічної ситуації з коронавірусної хвороби 
C0VID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території 
відповідальності;

4.3 роз’яснювальну роботу серед населення щодо необхідності 
проведення вакцинації.

5. Контроль за “виконанням покласти на відділ оборонної роботи та 
цивільного захисту райдержадміністрації.

Керівник робіт з ліквідації наслідків 
медико-біологічної надзвичайної
ситуації на території Полтавського району , І Д. ЗАДВОРКІН

Начальник Штабу з ліквідації наслі;^ 
надзвичайної ситуації на теритот 
Полтавського району /  ^  ^  В. ВІННІК


