ПРОТОКОЛ № 30
засідання оперативного штабу
з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Одеської міської ради 
від 01.11.2021
(дистанційне)
 10:00
Головував: міський голова Геннадій Труханов
Присутні: відповідно до списку 

СЛУХАЛИ: 

	1. В. о. директора департаменту – заступника директора Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради Левона Нікогосяна, який доповів про стан захворюваності та виконання заходів зі зниження ризику інфікування  на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. 
	2. Директора Департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олену Буйневич, яка доповіла про роботу закладів дошкільної та загальної середньої освіти комунальної власності Одеської міської територіальної громади.
	3. Директора Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради Олену Китайську, яка доповіла про підтримку соціально вразливих верств населення в умовах пандемії.

ВИРІШИЛИ:

1. Доручити в. о. заступника міського голови – керуючого справами Виконавчого комітету Одеської міської ради Олегу Бриндаку спільно                         з директором Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради Віктором Кузнєцовим:
1.1. Організувати та забезпечити вхід працівників до адміністративної будівлі Одеської міської ради, розташованої по пл. Думській, 1, виключно із сертифікатом про вакцинацію або сертифікатом, що підтверджує негативний результат ПЛР-тесту, зробленого  не пізніше ніж за 72 години.
1.2. Обмежити доступ сторонніх осіб та відвідувачів до адміністративних будівель, розташованих по пл. Думській, 1 та вул. Косовській, 2-Д, окрім Центру надання адміністративних послуг Одеської міської ради.

2. Доручити в. о. заступника міського голови – керуючого справами Виконавчого комітету Одеської міської ради Олегу Бриндаку спільно                         із секретарем Одеської міської ради Ігорьом Ковалем:
2.1. Забезпечити проведення особистих прийомів громадян керівниками виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та комунальних некомерційних підприємств Одеської міської ради виключно із сертифікатом про вакцинацію або сертифікатом, що підтверджує негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не пізніше ніж за 72 години.
2.2. Призупинити проведення комісій, а саме перевести їх на дистанційний режим (також стосується депутатських комісій), робочих нарад у кількості більше 5 осіб.

3. Доручити секретарю Одеської міської ради Ігорю Ковалю проінформувати депутатів Одеської міської ради VІІI скликання щодо можливого входу до адміністративної будівлі Одеської міської ради,                    розташованої по пл. Думській, 1, виключно із сертифікатом про вакцинацію або сертифікатом, що підтверджує негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не пізніше ніж за 72 години. 

4. Доручити Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради спільно із секретарем Одеської міської ради організувати проведення:
4.1. ПЛР- або експрес-тестування на виявлення захворюваності                  на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, депутатів Одеської міської ради VІІI скликання та членів Виконавчого комітету Одеської міської ради 01 – 02 листопада 2021 року.
4.2. Експрес-тестування на виявлення захворюваності на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2,  депутатів Одеської міської ради VІІI скликання та членів Виконавчого комітету Одеської міської ради перед початком проведення X сесії Одеської міської ради VІІI скликання 03 листопада 2021 року.

5. Доручити Департаменту інформації та цифрових рішень Одеської міської ради проінформувати представників засобів масової інформації щодо можливості входу до адміністративної будівлі Одеської міської ради, розташованої по пл. Думській, 1, виключно із сертифікатом про вакцинацію або сертифікатом, що підтверджує негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не пізніше ніж за 72 години.

6. Доручити керівникам районних адміністрацій Одеської міської ради організувати та забезпечити вхід до будівель районних адміністрацій Одеської міської ради виключно із сертифікатом про вакцинацію або сертифікатом, що підтверджує негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не пізніше ніж за 72 години. 


Голова штабу							Геннадій ТРУХАНОВ



Секретар штабу							Олександр ТИХОВСЬКИЙ


