Інформація щодо проведених заходів із профілактики поширення
захворювання на коронавірусну інфекцію
ГУ Держпродспоживслужби в Житомирській області
З метою забезпечення виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів
України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території
України коронавірусу COVID-19» ГУ Держпродспоживслужби в Житомирській
області
в
межах
компетенції
щоденно
надає
інформацію
в
Держпродспоживслужбу України щодо здійснення профілактичних та
протиепідемічних заходів по запобіганню поширенню коронавірусу COVID-19
спеціалістами ГУ Держпродспоживелужби в Житомирській області, у тому числі
стосовно здійснення моніторингу забезпечення (проведення) органами виконавчої
влади та місцевого самоврядування питань дотримання обмежувальних заходів та
проведення дезінфекції всіх видів транспорту, приміщень торгівельних центрів,
супермаркетів, закладів громадського харчування тощо.
Окрім того, на виконання Рішення Ради національної безпеки і оборони
України від 13 березня 2020 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення
національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», введеного в дію Указом Президента
України від 13 березня 2020 № 87/2020 року та статті 39 Закону України «Про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», з метою
запобігання негативному розвитку епідситуації та забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення», з метою запобігання негативному
розвитку епідситуації та забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення Житомирської області на виконання доручення т. в. о. Голови
Держпродспоживслужби від 16 березня 2020 року №601-11.1/1 доручено посилити
державний санітарно-епідеміологічний нагляд за дотриманням вимог санітарного
законодавства на об’єктах систем водопостачання та водовідведення населених
пунктів.
З метою виконання Національного плану протиепідемічних заходів та щодо
запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної
хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV, на 2020 рік, затвердженого
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.02.2020 року № 93-р,
Регіонального плану протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і
поширенню випадків COVID-19, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV на
території Житомирської області, затвердженого Розпорядженням голови
Житомирської ОДА від 13.02.2020 №123 та рішень обласної комісії з питань ТЕБ
та НС, спеціалісти Головного управління Держпродспоживслужби в
Житомирській області інформують населення про заходи щодо запобіганню
поширенню коронавірусу на території Житомирської області з використанням
інформаційних матеріалів, направлених МОЗ для керівництва в роботі та
рекомендацій ВООЗ.
Інформація щодо проведених заходів щоденно оновлюється оприлюднюється
на офіційному сайті ГУ Держпродспоживслужби в Житомирській області
(додається).

Інформація Держпродспоживслужби про проведені профілактичні та
протиепідемічні заходи за 25-26.04.2020 року
Профілактичні та протиепідемічні заходи

Всього заходів

Кількість проведених позапланових заходів
державного нагляду (контролю)
Кількість об’єктів на яких виявлено порушення
Кількість застосованих заходів адміністративного
впливу для припинення порушень:
(приписи, протоколи тощо)
пропозиції
Кількість осіб, охоплених роз’яснювальною роботою
Участь у засіданнях постійних комісій з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій та інших заходах

262
6

Здійснення заходів медико-санітарного контролю
(огляду) в пунктах пропуску через державний кордон:
кількість оглянутих транспортних засобів на кордоні
кількість оглянутих вантажів, товарів та інших
предметів
кількість оглянутих членів екіпажів (бригад), пасажирів
за клініко-епідеміологічними показаннями (у разі
залучення)
Моніторинг забезпечення (проведення) органами
виконавчої влади та місцевого самоврядування
профілактичних та протиепідемічних заходів:
дотримання обмежувальних заходів
проведення дезінфекції транспортних засобів,
приміщень

114
4

Заходи з інформування населення:
засоби масової інформації
інші

9
327

