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ТА Н А Д ЗВ И Ч А Й Н И Х С И ТУ А Ц ІЙ
від “ 13” ж овтня 2021 року
Головуючий: Бандурко В.О.
Секретар: Ніколашина Л.О.
Присутні: члени комісії (за окремим списком).
Запрошені: (за окремим списком).
Щодо посилення протиепідемічних обмежувальних заходів щодо
недопущення поширення гострої респіраторної хвороби СОУГО-19
на території району
Слухали Бердника Ю .О., начальника відділу цивільного захисту Черкаської
райдержадміністрації, який поінформував про ситуацію із захворюванням на
СОУШ -19 та наголосив, що область перебуває у “помаранчевій” зоні епідемічної
небезпеки поширення СОУШ -19.
За інформацією Кравченко Л.М. - директора ДУ “Черкаський обласний центр
контролю та профілактики хвороб МОЗ України” за останню добу (12.10.2021) в
області зареєстровано 417 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби
СОУШ -19 (з них у дітей - 32), зокрема в Черкаському районі - 208, Золотоніському
- 96, Звенигородському - 61, Уманському - 52, в Україні - 16 309 випадків (з них
дітей - 1 588, медпрацівників - 288).
З початку пандемії ДУ “Черкаський обласний центр контролю та профілактики
хвороб Міністерства охорони здоров'я України” протестовано методом ПЛР 354 693
жителі області (за останню добу - 1 632) та методом ІФА - 44 984 жителі (за останню
добу - 47).
Діагноз СОУГО-19 лабораторно підтверджений у 91 463 особи, що становить
7,7% від загальної кількості населення області, з них 4 546 - у працівників медичних
установ.
Показник захворюваності по області складає 7706,4 на 100 тис. населення, що
перевищує аналогічний показник по Україні (6770,1).
Кількість виявлених нових випадків інфікування СОУГО-19 на 100 тис.
населення за останні 14 днів - 425.
Коефіцієнт виявлення випадків інфікування СОУГО-19 (методом ПЛР та
експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу 8АКБ-СоУ-2 - 22,3%
(зазначений показник не відповідає індикатору відповідно до постанови КМУ від 9
грудня 2020 р. № 1236 - має бути не більше як 20%).

2

Кількість тестувань методом ПЛР та експрес - тестування на 100 тис. населення
протягом останніх семи днів складає 1 128.
Рівень госпіталізацій з коронавірусом чи підозрою за 7 днів на 100 тис.
населення —4 1 , 1 .
Динаміка рівня госпіталізацій складає 48,3% (індикатор відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 - не більше як
50%).
Впродовж останніх 7 днів на територіях об'єднаних територіальних громад
Черкаського району виявлено - 1 614 хворих, Уманського - 558, Золотоніського 485, Звенигородського - 333.
Кількість виявлених нових випадків інфікування СОУГО-19 на 100 тисяч
населення за останні 14 днів в об'єднаних територіальних громадах Золотоніського
- 591,13 (824 особи), Черкаського - 436,99 (2 700 осіб), Уманського - 362,61 (918
осіб), Звенигородського - 344,07 (607 осіб) районах.
У порівнянні з минулим тижнем показник захворюваності на СОУШ -19 в
області збільшився на 45,2%, захворюваність на 100 тис. населення складає 251,9.
Ріст захворюваності на СОУШ -19 відмічається з середини серпня (за серпень
зареєстровано - 732 випадки, вересень - 4 147, з 1 по 12 жовтня - 4 357).
Всього від початку епідемії коронавірусної інфекції одужало 83 471 хворий, за
останню добу - 93 хворих. З початку року в області виявлено нових хворих з
підтвердженим ПЛР та швидким тестом антигеном БАКЛ-СоУ-З (52 096 осіб), з них
одужало - 44 582 особи (85,6%).
По області від початку епідемії кількість хворих, які одужали становить 91,3%
(по Україні - 89,4%).
Слід зазначити, що в області реєструється повторні випадки інфікування
8АЯ8-СоУ-2. З початку пандемії - 118 осіб.
Від ускладнень коронавірусної інфекції померло 1422 хворих (6 - за останню
добу).
Серед медичних працівників - 28 осіб: в Черкаському - 11, Уманському - 9,
Золотоніському - 6, Звенигородському районах - 2 особи.
Летальність від цієї хвороби становить - 1,6%, показник смертності - 119,8 на
100 тис. населення.
На сьогодні найбільш ефективним засобом захисту від інфекційних хвороб, у
т.ч. коронавірусної хвороби була і залишається вакцинація.
За оперативними даними електронної системи охорони здоров'я 97,1% людей,
яких госпіталізували з СОУГО-19 у вересні в Україні, були невакцинованими, тобто
не отримали двох доз антиковідної вакцини. Загалом серед українців, яким
діагностували коронавірусну хворобу в цей період, 95,7% не були повністю
вакциновані.
Це є ще одним доказом того, що вакцинація діє та захищає від важкої форми
СОУГО-19.
Від початку вакцинальної кампанії в області проведено 476 722 щеплення від
СОУГО-19, у т.ч. за останню добу - 4 170. Отримали одну дозу вакцини 257 896
осіб,.з них за добу - 2 043, повністю імунізовано (отримали дві дози) - 218 826 осіб
(18,4% від загальної кількості населення області), з них за добу 2 127.

За результатом доповіді та з урахуванням її обговорення комісія вирішила:
1. Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020
№ 1236 “Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України
гострої
респіраторної
хвороби
СОУГО-19,
спричиненої
коронавірусом
БА И Б -С оУ ^”, зі змінами:
застосувати на території району посилені обмежувальні протиепідемічні
заходи;
міжрегіональні пасажирські перевезення здійснювати за умови наявності у
водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів одного з таких документів:
документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації (або
отримання 1-ї дози);
міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат, що підтверджує
вакцинацію;
негативний результат ПЛР тесту;
документ, що підтверджує одужання особи від СОУГО-19 (чинність якого
підтверджена Єдиним порталом електронних послуг);
експрес-тест на визначення антигену коронавірусу (діє 72 год.).
Відповідальність за наявність зазначених документів у екіпажу та пасажирів
несе перевізник. Правила поширюються на регулярні та нерегулярні пасажирські
перевезення
міжобласного
сполучення.
Відповідно,
вони
стосуються
автотранспорту на автобусних маршрутах, авіаційного транспорту та залізничного
транспорту. Правила не застосовуються до міських та внутрішньообласних
перевезень.
2. Рекомендувати головам міських та сільських територіальних громад
забезпечити:
дотримання
на
відповідних
територіях
посилених
обмежувальних
протиепідемічних заходів з недопущення поширення СОУГО-19;
розпочати осінні канікули в закладах середньої освіти району з 18 жовтня 2021
року.
3.Територіальним підрозділам Головного управління Держпродспоживслужби
в Черкаській області, Черкаському районному управлінню Головного управління
Національної поліції в Черкаській області та органам місцевого самоврядування
забезпечити контроль за дотриманням обмежувальних та протиепідемічних заходів
на території району.
4. Інформацію про хід виконання рішення комісії надати відділу цивільного
захисту Черкаської районної державної адміністрації в термін Д&Л9.10.2021.
5. Контроль за виконанням рішення комісії прокласти- на відділи Черкаської
районної державної адміністрації: цивільного^ заХистуТосвіти, охорони здоров’я,
культури та спорту.
Г олова райдержадміністрації*голова комісії
Секретар комісії
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