тур,€-рЕNIЕтIвсъкА

сIлъськА рАдА

Ужгородського району Закарпатськоi
__
комiсiя з питань техногенно екологiчнотобластi
безпеки
та надзвичайних ситуацiй

протокол

лъ 20

позапланового засiдання koMiciT

l9.1l .202l р.

с.

головуюча.. Девiцъка Надiя
Павлiвна
Прuсуmн i членч

Ko-1t iсii.

-

Тур'i Ремети

сiльський голова, голова KoMicii;

;

крупчинська олександра Ярославiвна

голови;

Король Володиlrир Iванович

-

перший заступник сiльсъкого

сiльського голови з питань
дiяльностi, виконавчих органiв
ради,заступник голови KoMicii.
Коряк ilrlарiя Федорiвна
- го.nовний бухгалтер, завiдувач вiддiлом
бухгалтерського облiку та звiтностi
сiльсьпоi. puo",

лrпо#i:,"iТfiffiДИСЛаВ

I\4ИХайлович

заступник

- .ruio.ru

у селах турички, лумшори,

Йосип Iванович староста селах
Порошково, }rIокра, IVIаюрки:
у
Запроtuена., Кецук I. MI. завiдувач
дЗПСМI с. Typ'i Ремети.
I-{BiK

I. Про

заходи_ з попередження поширення
захворювання гостро[
РеСПiРаТОРНОi ХВОРОбИ covin-l9, ..rр"""".*rоi
Kopo'aBipycolr SдRS_соV_
2" на територiТ с.Тур'i Ремети

(Крупчинська О.Я.)
Розглянувши лист Перечи-":11оТ
мiжрайонноi фiлiТ
<Закарпатський
обласний лабораторний
центр I\4оЗ VnpuБ,> вiд iq.tl .'.ZOZ],\Г9
З74 щодо
рlзкого зростання захворюваностi серед'учнiв
та
мешканцiв
c.Typ'i
Релtети,
комiсiя

!У

ВИРIIПИЛА:

1,

Продовжити дистанцiйну
форму навчання в Тур'е-реrrетiвськiй
ЗЗСо I-III ступенiв до покращення
епiдситуацii.
2. Рекомендувати директору Typ'e-PeMeTiBcbKoi

дитячоi школи
мистецтв перевести на дистанцiйну
фоъrу nu"uunn" учнiв у с. Тур'i Репtети.

З.

Забезпечити контроль

протиепiдемiчних заходiв.

за

дотриманням

обьtе;кr,ва-IьнII\

4,

Проводити роз'яснюв€uIьнУ роботУ сереД населення lцо_]о
дотримання санiтарних норм i правил з метою недопущення поширення
захворювання гостроi респiраторноi хвороби CovID- 9, спричиненоТ

KopoHaBipycoM SARS -С о у -2" на територii

1

с

iльсiкоi територi альноi громади.

П Про

заходи з попередження поширення захворювання гостроi
респiраторноi хвороби CovID-l9o спричиненоi Kopoнaвipy.o* SдRS-Со\'2" у Ракiвськiй гiмназiТ
(Крупчинська О.Я.)

_ Розглянувши лист Перечинськоi мiжрайонноi фiлii !У кЗакарпатський
обласний лабораторний центр моЗ Украни>> вiд iq.tt.2,02]J\b З56 щодо
встановленнЯ корона BipycHoi iнфекцii в
учнiв 4 та 7 KaciB, з метою
попередження захворювань серел
учнiв гiмназii та педагогiчного колективу,
комiсiя
вирIшилА

1.

Рекомендувати директору PaKiBcbKoT
дистанцiйну форму навчання контактних учнiв 4-го

гiмназiТ перевести

та

на

7-го класiв уражених

ковiд-iнфекцiею до покращення епiдситуацii.
Посилити протиепiдемiчний та лезiнфекцiйний
Bcix
структурних пiдроздiлах навчального закладу, шtiсця* iu.uпuпого режим у
користування.
Проводити iнформацiйно-роз'яснювальну
роботу серед населення
та суб'еКтiв госпОдарюваНня щодО дотриманням обмежених протиепiдемiчних
заходiв, зокрема:

2,

3,

дотримання вимог щодо носiння масок у громадських мiсцях;
дотримання фiзичноi дистанцiТ.
4, НачальникаМ вiддiлiв
Jyp'. - PeMeTiBcbKoi сiльськоI ради: освiти,
молодi та спорту - Ifапику В. Й.; культури
туризму - СкуЪенич Л. Ю.
надалi здiйснювати постiйний посилений контроль
дотриманням
встановлених протиепiдемiчних обмежень пiдпорядкованих
у
установах.
5, Контроль за виконанням рiшень koMicii .ronnubr"
на першого
заступника сiльського голови Олександру Крупчинську.

та

за

Сiльський голова,
голова I(oMicii

Надiя ДЕВIЦЬкА

