Єгор Устинов та Геннадій
Лагута
взяли
участь
в
селекторній онлайн-нараді
Перший заступник голови облради Єгор Устинов та заступник
голови облради Геннадій Лагута сьогодні, 15 березня, взяли
участь в селекторній онлайн-нараді щодо обговорення шляхів
вирішення актуальних питань розвитку області. Захід проходив
під
головуванням
першого
заступника
голови
облдержадміністрації Дмитра Бутрія за участю представників
структурних
підрозділів
ОДА,
керівників
районів,
територіальних громад та міст обласного значення.
В першу чергу, присутні обговорили ускладнення епідемічної
ситуації із COVID-19 в Херсонській області. Так, за минулу
добу зафіксовано 53 нових випадки захворювання. Загалом
протягом тижня виявлено 246 осіб, інфікованих коронавірусом.
Локальне зростання спостерігається в Генічеському районі. Як
повідомив перший заступник голови облдержадміністрації Вадим
Чабан, новий спалах могли завезти сезоні сільгоспвиробники або
люди, які нещодавно відвідали західну частину України. Тому
він звернувся до керівників Генічеського району з проханням
допомогти у розслідуванні, аби якнайшвидше виявити джерело
зараження, локалізувати та ліквідувати спалах.
Нагадаємо, з початку пандемії в області 22 347 лабораторно
підтверджених випадків захворювання на коронавірус, з них: 20
565 людей побороли недуг, 1093 людини інфіковані COVID-19, 689
людей померли.
Окрім цього, Віктор Короленко, директор Департаменту охорони
здоров’я, наголосив, що єдиний шлях подолати коронавірус –
вакцинуватися і Херсонщина стала однією з лідерів по

проведенню кампанії з вакцинації.
«На сьогодні розширено контингент осіб, яким проводиться
щеплення, а це: учасники бойових дій, народні депутати,
керівники центральних органів виконавчої влади, обласних
державних адміністрацій, обласних рад, органів місцевого
самоврядування, представники релігійних організацій, а також
видатні письменники, журналісти, спортсмени, музиканти,
актори, співаки та інші діячі сфери культури, вчителі та
працівники соціальної сфери», – відзначив головний лікар
Херсонщини та попросив керівників органів місцевого
самоврядування проінформувати відповідні категорії про
можливість вакцинуватися, а також формувати списки та
направляти їх до закладів охорони здоров’я відповідно
графіків, затверджених Департаментом здоров’я.
Не менш важливим наразі є і питання підготовки області до
початку курортного сезону. Обласна влада поінформувала про
вимоги до облаштування пляжних територій до масового
відпочинку туристів та відпочиваючих. А також про обов’язкове
укладення договорів на аварійно-рятувальне обслуговування з
аварійно-рятувальною службою, створення рятувальних постів та
інклюзивного простору для людей з особливими потребами.
Дотримання санітарних норм та правил є не менш важливим
аспектом. Прибирання територій, вивіз твердих та побутових
відходів здійснюється не належно. Особливо проблемним в цьому
сенсі є с.Залізний Порт. На цьому акцентував увагу перший
заступник голови облради Єгор Устинов та рекомендував
керівникам органів місцевого самоврядування привести у
відповідність договірні відносини зі всіма суб’єктами
господарювання.
«На сьогодні це єдиний механізм, який є у ваших руках. Тому
ваше завдання проконтролювати, щоб до початку курортного
сезону всі заклади, які надають відпочинкові послуги,
заключили договори на вивезення сміття та прибирання прилеглої
території. Це елементарні умови для комфортного відпочинку

туристів», – резюмував Єгор Устинов.
Також у рамках заходу обговорено стан завершення робіт зі
створення умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю
та інших маломобільних груп населення до закладів охорони
здоров’я області та проведення конкурсів на внутрішньорайонних
автобусних маршрутах.

