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ПРОТОКОЛ № 2 

засідання оперативного штабу з організації профілактичних та 

протиепідеміологічних заходів щодо запобігання занесенню та поширенню 

коронавірусної інфекції на території  

Бережанської міської територіальної громади 

 

“16”  березня 2020 року                                                                  м. Бережани   

 

Головує: МУЗИЧКА В.Я – міський голова м.Бережани, голова 

оперативного штабу 

 

Секретар комісії: КИСЕЛЬОВ С.В. – начальник відділу з питань 

цивільного захисту населення, взаємодії з правоохоронними органами та 

мобілізаційної роботи. 

 

Присутні:  члени оперативного штабу у кількості - 14 чол., відсутні - 2 чол. 

(з поважних причин). 

 

          ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про організацію заходів щодо запобігання  занесенню та поширенню 

коронавірусної інфекції на території Бережанської міської обєднаной 

територіальної громади  

 

СЛУХАЛИ:  

Вридник Василь Романович – директор комунального некомерційного 

підприємства «Бережанська центральна районна лікарня» Бережанської 

районної ради – доповів про організацію заходів щодо запобігання занесенню та 

поширенню корона вірусної інфекції на території Бережанської МТГ. 

Цапок Віктор Степанович – директор районного  комунального 

некомерційного підприємства «Бережанський центр первинної медичної 

(медико-санітарної) допомоги» Бережанської районної ради - повідомив про 

ситуацію в Україні із поширенням інфекційного захворювання COVID-19 

 

З метою попередження розповсюдження коронавірусної інфекції COVID-

19, на території Бережанської міської  ради, з урахуванням ймовірного розвитку 

складної епідемічної ситуації, оперативний штаб з організації профілактичних та 
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протиепідеміологічних заходів щодо запобігання занесенню та поширенню 

коронавіросної інфекції на території Бережанської міської ради ВИРІШИВ: 

 

1. З 17 березня 2020 року зупинити роботу:  

- суб’єктів господарювання, діяльність яких передбачає приймання 

відвідувачів, зокрема закладів громадського харчування (ресторанів, кафе, тощо) 

торгівельно-розважальних центрів, інших закладів розважальної діяльності, 

фітнес-центрів, спортивних клубів, закладів культури, торгівельного і 

побутового обслуговування населення, крім роздрібної торгівлі продуктами 

харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами 

медичного призначення, засобами зв’язку, провадження банківської та страхової 

діяльності , а також торгівельної діяльності і діяльність надання послуг з 

громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень за 

умови забезпечення відповідного персоналу засобами індивідуального захисту 

- промислових ринків та закладів торгівельної мережі, які займаються 

реалізацією промислових товарів. Реалізацію всіх харчових товарів (за 

виключенням м'яса та риби) здійснювати фасованими та упакованими 

- розважальних закладів, культурно-освітніх закладів, побутових закладів 

(лазні, перукарні, косметичні салони) в рамках заходів протидії поширенню 

коронавірусу. 

 

2. Заборонити торгівлю до завершення заходів з протидії поширенню 

коронавірусної інфекції COVID-19: 

- на непродовольчому ринку «Приозерний» по вул. Тернопільська 19; 

- на продовольчому ринку Бережанського Рай СТ по вул. Збіжева; 

- вуличну та сезонну торгівлю в м. Бережани на пл.Ринок, по 

вул.Міцкевича та вул.Пушкіна;  

- обмежити до 22.00 год. тривалість роботи магазинів з цілодобовим 

режимом обслуговування клієнтів (магазин «Фортуна», по вул. Тернопільська  та 

магазин «Східний», по вул. Л. Українки). 

 

3. Заборонити роботу ринку та магазинів секонд-хенду. 

 

4. Адміністрації та приватним підприємцям закладів незалежно від форм 

власності, котрі продовжують працювати, забезпечити особистими засобами 

захисту обслуговуючого персоналу та дотримуватися рекомендацій щодо 

проведення заходів по дезінфікуванню приміщень. Додатково проводити вологі 

прибирання та провітрювання приміщень. 

 

5. Бережанському відділу ГУ Національної поліції у Тернопільській 

області до стабілізації епідемічної ситуації або особливого розпорядження 

- забезпечувати цілодобову охорону усіх медичних закладів, в які будуть 

госпіталізовані пацієнти з підозрою на COVID-19; 

- рекомендувати перейти на посилений режим несення служби та 

забезпечення громадського порядку; 



- вживати заходи адміністративного впливу до осіб, що здійснюють 

вуличну (сезонну) торгівлю і забезпечити виконання даного рішення щодо 

припинення такої торгівлі в м. Бережани; 

- забезпечити дотримання та виконання вимог рішення сесії з данного 

питання. 

  

6. Комунальному некомерційному підприємству «Бережанська центральна 

районна лікарня» Бережанської районної ради, районному  комунальному 

некомерційному підприємству «Бережанський центр первинної медичної 

(медико-санітарної) допомоги» Бережанської районної ради до стабілізації 

епідемічної ситуації або особливого розпорядження: 

- визначити перелік приміщень в закладах охорони здоров’я для надання 

медичної допомоги пацієнтам з ознаками гострих респіраторних захворювань, 

що впродовж 14 днів перебували в країнах, де зареєстровано циркуляцію вірусу 

COVID-19 згідно з додатком; 

- визначити маршрути пацієнтів з ургентними патологіями до закладів 

охорони здоров’я, що розташовані на території Бережанської МТГ; 

- вважати пріоритетом для закупівлі медичними закладами медичного 

майна та обладнання для реанімаційної та дихальної підтримки і засоби 

індивідуального захисту медпрацівників; 

- заборонити вільне відвідування пацієнтів медичних закладів, визначити 

час прийому передач, виставити пости з середнього медичного персоналу для 

здійснення обмеження відвідувань закладу, контролю гігієнічного та 

протиепідемічного (маски, бахіли) режимів; 

- зобов’язати відвідувачів під час перебування у закладах охорони здоров’я 

користуватися медичними масками; 

- розмежувати потоки пацієнтів у стаціонарах та поліклініках із 

соматичною патологією та ознаками гострих респіраторних вірусних інфекцій. 

- призупинити планову госпіталізацію пацієнтів; 

- скласти план перепрофілювання ліжок і відділень на випадок масового 

поступлення пацієнтів з ознаками респіраторних захворювань, забезпечення 

роботи всіх служб закладу в цілодобовому режимі, забезпечити медичний 

персонал засобами індивідуального захисту; 

- організувати роботу кабінетів для прийому хворих з гарячкою у дві зміни 

із 30-хвилинною перервою для здійснення вологого прибирання, провітрювання 

та ультрафіолетового опромінення 2-3 рази за зміну; 

- заборонити партнерські пологи, у разі крайньої необхідності - допускати 

партнера після проведеного медичного огляду, зібраного епіданамнезу та 

дистанційної термометрії; 

- обмежити відвідування стаціонарних пацієнтів, в тому числі вагітних та 

породіль у пологовому стаціонарі; 

- обслуговувати виклики на дому до пацієнтів з температурою 38 град, із 

застосування засобів індивідуального захисту; 

- запровадити попередній дистанційний (телефонний) зв’язок із 

записаними на прийом пацієнтами для з’ясування їх скарг на підвищену 

температуру, кашель, затруднене дихання, звертаючи увагу на епіданамнез, 

зокрема на прибуття впродовж останні 14 днів з країн, де реєструються випадки 



гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SАRS-

СоV-2; 

- започаткувати дистанційне консультування вагітних жінок та дітей 

першого року життя за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку; 

встановити двічі на тиждень телефонні контакти з вагітними, що перебувають на 

обліку, для своєчасного з’ясування наявності у них ГРВІ; 

- практикувати дистанційну термометрію інфрачервоними термометрами 

при вході пацієнтів і відвідувачів у стаціонарні відділення; 

- забезпечити дотримання посиленого дезінфекційного та 

протиепідемічного режиму з проведенням вологого прибирання 

дезсередниками, частого провітрювання приміщень, де перебувають пацієнти 

(щогодини на 15-20 хв.), а також використання медичними працівниками засобів 

індивідуального захисту; 

- забезпечити госпіталізацію пацієнтів в інфекційне відділення, з ознаками 

респіраторних симптомів (кашель, гарячка, задишка, тощо), які не мають чітких 

епідеміологічних даних про тісний контакт з особою, у якої запідозрено 

коронавірусну хворобу. 

 

7. Районному  комунальному некомерційному підприємству 

«Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» 

Бережанської районної ради:  

- розробити та затвердити алгоритм дій медичного персоналу первинної 

ланки при зверненні за медичною допомогою особи, яка відповідає визначенню 

випадку СOVID- 2019 згідно затверджених алгоритмів дій. 

- посилити комунікативну роботу з населенням міста Бережани, сіл 

Лісники, Рай, Посухів з метою профілактики випадків на захворювання СOVID- 

2019 та висвітлити його у засобах масової інформації та у мережі Інтернет. 

 

8. Керівникам комунального некомерційного підприємства «Бережанська 

центральна районна лікарня» Бережанської районної ради, районного  

комунального некомерційного підприємства «Бережанський центр первинної 

медичної (медико-санітарної) допомоги» Бережанської районної ради 

забезпечити постійний контроль за станом готовності лікувальних закладів, 

здійснювати роз’яснювальну роботу з медичним персоналом та громадськістю 

через засоби масової інформації. 

 

9. Керівникам закладів загальної середньої освіти (Ганич О.М. - директор 

Бережанської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1, Головацька Г.Л. - директор Бережанської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2, Гринкевич В.М. - директор Бережанської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 3, Будар М.М. - директор Бережанської школи-гімназії ім. Б. Лепкого, 

Шопа Г.П. - директор Посухівського НВК «ЗНЗ 1 ст.-ДНЗ»): 

- постійно проводити роз’яснювальну роботу серед батьків учнів щодо 

унеможливлення безконтрольного перебування їх дітей під час карантину у 

громадських місцях та визначити, що період карантину - це не канікули, а тому 

не є причиною відмови від занять. 

- у відповідності до плану взаємодії між Бережанською міською радою та 

Бережанським відділом поліції Головного управління Національної поліції 



України в Тернопільській області, з метою моніторингу безконтрольного 

перебування учнів (дітей) під час карантину у громадських місцях, на період 

17.03.2020 року – 03.04.2020 року, розробити графіки залучення вчителів шкіл 

до спільного патрулювання з працівниками Бережанського відділу поліції та 

надати у відділ; 

- на виконання п.2 рішення виконавчого комітету Бережанської міської 

ради від 12.03.2020 року № 1183 «Про тимчасове призупинення навчального 

процесу у закладах освіти і культури Бережанської міської територіальної 

громади» визначити гнучкий графік виходу працівників на роботу із складанням 

відповідного графіку 

- з метою використання можливостей дистанційної освіти, головам 

методичних об’єднань закладів загальної середньої освіти спрямувати роботу на 

створення тематичних завдань за навчальними програмами відповідно до 

календарного тематичного планування 

- передбачити заходи щодо організації освітнього процесу учнів, 

використовуючи можливості дистанційної освіти та онлайн-тестування 

- здійснювати виконання навчальних планів і програм з 12.03.2020 року по 

03.04.2020 року за рахунок ущільнення навчального матеріалу та проведення 

занять в онлайн-формі 

- організувати з учнями 11 класів посилене дистанційне навчання з метою 

підготовки до ЗНО 

- розмістити на офіційних сайтах (за наявності) тематичні завдання за 

навчальними програмами, відповідно до календарного тематичного плану. 

 

10. Бережанській міській раді, до стабілізації епідемічної ситуації або 

особливого розпорядження:  

- вжити заходів щодо обмеження доступу до адмінбудівлі Бережанської 

міської ради 

- організувати при можливості дистанційну форму роботи для працівників 

- скасувати тимчасово проведення прийому громадян керівництвом міської 

ради 

- призупинити проведення службових нарад з великою кількістю 

учасників, засідань за «круглим столом», семінарів до поліпшення 

епідеміологічної ситуації в області 

- обмежити відрядження посадових осіб міської ради та працівників 

структурних підрозділів 

- розглянути можливість виділення коштів для фінансування комунального 

некомерційного підприємства «Бережанська центральна районна лікарня» 

Бережанської районної ради та районного комунального некомерційного 

підприємства «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) 

допомоги» Бережанської районної ради   щодо придбання матеріалів із 

запобігання поширенню коронавіросної інфекції на території Бережанської 

міської ради  

- рекомендувати жителям Бережанської МТГ виходити із своїх домівок 

лише за крайньої необхідності: на роботу; за придбанням продуктів харчування 

та ліків; звернення до медичних закладів, а громадянам які повернулися із-за 



кордону самоізольоватися терміном на два тижні та повідомляти сімейних 

лікарів, з метою моніторингу стану здоров’я. 

 

11. Територіальному центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Бережанської міської ради  

- забезпечити своїх працівників засобами індивідуального захисту 

- забезпечувати обслуговування населення похилого віку, інвалідів та 

одиноких осіб необхідними життєвими засобами (медикаментами, продуктами 

та гігієнічними засобами);  

- забезпечити постійний моніторинг стану життєзабезпечення одиноких 

осіб похилого віку, позбавлених стороннього догляду та інших соціально-

незахищених верств населення. 

 

12. Депутатам міської ради рекомендувати: 

- обмежити прийоми громадян та тимчасово скасувати зустрічі з великою 

кількістю виборців. 

- організувати прийом звернень громадян через відповідні скриньки та 

електронну пошту. 

 

13. ЦНАПу Бережанської міської ради: 

- обмежити доступ отримувачів послуг При можливості перевести. 

обслуговування клієнтів в онлайн режимі. 

- максимально забезпечити надання адміністративних послуг соціального 

характеру, у тому числі отриманні довідок та актів для призначення усіх видів 

державної допомоги, відповідно до заяв громадян, які мають прийматися від 

населення уповноваженими особами, визначеними виконавчим комітетом;  

Видачу документів проводити в обмеженому режимі черговими 

працівниками за попереднім телефонним записом. 

 

14. Бережанському міському комунальному підприємству «Добробут»: 

- забезпечити здійснення виробничого лабораторного контролю за якістю 

питної води централізованих джерел водопостачання, погодити графіки відбору 

проб та показники, за якими здійснюються дослідження, з територіальними 

органами Держпродспоживслужби; 

- інформувати територіальні органи Держпродспоживслужби про 

результати відомчого лабораторного контролю води питної з централізованих 

джерел водопостачання; 

- забезпечити здійснення інформування населення, органів влади та 

Держпродспоживслужби про прориви, поломки, відключення води; 

- розробити та погодити плани дій на випадок аварійних ситуацій; 

- забезпечити запас засобів для очистки, дезінфекції води на випадок 

аварійних ситуацій. Визначити резервні джерела водопостачання, способи та 

технічні можливості доставки питної води населенню; 

- забезпечити дотримання зон санітарної охорони джерел водопостачання, 

особливо першого поясу зони суворого режиму санітарної охорони водозабірних 

споруд; 



- забезпечити постійне (у випадку виявлення відхилень якості води від 

вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для 

споживання людиною» - негайне) інформування населення та органів 

Держпродспоживслужби. 

 

15. Відділу житлово-комунального господарства, містобудування та 

архітектури спільно Бережанським районним управлінням ГУ 

Держпродспоживслужби у Тернопільській області провести роз’яснювальну 

роботу серед перевізників щодо проведення дезинфікуючих заходів 

транспортних засобів приміського сполучення на кінцевих зупинках 

громадського транспорту приміського сполучення. Забезпечити проведення 

контролю з проведення дезінфекційних заходів у приміщеннях автостанцій, 

залізничних вокзалів та в громадському транспорті. 

 

16. Рекомендувати релігійним організаціям обмежити проведення 

богослужінь та зібрань з метою уникнення скупчення людей. Богослужіння 

проводити в режимі он-лайн. 

 

 

 

Міський голова,  

керівник оперативного штабу                                      Володимир   МУЗИЧКА  

 

 

 

 


