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Протокол
засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій при Тернопільській міській раді

06.01.2021 р. №  1 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про стан епідемічної ситуації та території Тернопільської міської територіальної громади 
пов’язаної з поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19.

ГОЛОВУЮ ЧИЙ: Надал С.В. -  міський голова, голова комісії 
ПРИСУТНІ: члени комісії в групі Viber

Інформував
Даньчак В.Я. - начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення про те, що 

станом на 06.01.2021р. (301-й день карантину), на території Тернопільської міської 
територіальної громади продовжує ускладнюватись епідемічна ситуація щодо захворюваності 
на COVID-19. Зареєстровано -9511 лабораторно підтверджених випадків COVIB-19 методом 
ПЛР, зараз хворіє 1490 осіб, що склало 277,5 на 100 тис. населення за останні 14 днів (по 
Тернопільському регіоні даний показник становить 181.6 на 100 тис. населення).

В місті розгорнуто 376 ліжок для хворих на коронавірусну хворобу (COVID-19), в тому 
числі 56 ліжок для лікування дітей. Станом на 06.01.2021 р в закладах охорони здоров’я міста 
знаходиться 102 хворих, з них 84 пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, 16 
пацієнтів з підозрою на COVID-19, 2 з пневмоніями. На амбулаторному лікуванні знаходиться 
1399 хворих з підтвердженим випадком COVID-19, на самоізоляції перебуває 631 особа, 
одужало 8021 особа. В умовах адаптивного карантину відмічається, що захворюваність серед 
дітей і осіб до 30 років не є такою, що потребує додаткових обмежень. Зафіксовано в ТМТГ 111 
смертельних випадків.
Всього по місту зареєстровано -  111 летальних випадків ,105 з них у 2020р. (по області - 475 
летальних випадків), що становить 23,4 % від загальної кількості по області.
Летальність по місту складає -1,2 % (в області складає 1,4%, в Україні -  1,8%)

Вікова структура летальних випадків (111 випадків):
0-17 років-0,
18-29 років -  1 ,
30-39 років- 4 ,
40-49 років -4,
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50-59 років -  14,
60-69 років -  36,

70-79 років -  32,
80 років і старші -  20.

Смертність по м.Тернопіль (кількість випадків на 100 тисяч населення) -50,0 (по області- 45,9, 
по Україні -  49,7).
Серед лабораторно підтверджених випадків ,за період спостереження, по місту зареєстровано- 
793 випадки COVID-19 серед медиків, що становить 8,4 % від загальної кількості .

Вікова структура захворілих по м.Тернопіль за 2020р.:
0-17 років- 448 (4,8% від загальної кількості) -984,9 на ІООтис.нас.
18-29 років-  1420 (15,1%),
30-39 років -  2045 (21,8%),
40-49 років-1651 (17,6%),
50-59 років-1 7 1 7  (18,3%)
Всього 18-59 років- 6833 (72,9% від загальної кількості)- 5116,4 на 100 тис.нас.
60-69 років -  1483 (15,8%),

70-79 років -  493 (5,3%),
80 років і старші -  120 (1,3%).
Всього 60 років і старші -2096 (22,4% від загальної кількості)- 4881,0 на 100 тис.нас.

З початку 2021 року по м.Тернопіль зареєстровано 101 лабораторно підтверджений випадок 
COVID-19, з них 4 -медичні працівники.

За останній тиждень спостерігається тенденція зменшення поступлення хворих в 
лікувальні заклади міста та амбулаторних хворих.

Заслухавши інформацію комісія вирішила:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Управлінню освіти і науки з 11.01.2021 року:
2.1. Забезпечити організацію освітнього процесу у закладах загальної середньої та 
позашкільної освіти з дотриманням протиепідемічних заходів в умовах карантину.
2.2 Учням 1-4 класів, у період карантину, дозволити навчання цілими класами щодня;
2.3. Для учнів 5-11 класів наповнюваність, яких більше 27 учнів, навчання організувати за 
змішаною формою, групами через день.
3. Суб’єктам господарювання забезпечити роботу з дотриманням всіх протиепідемічних заходів 
в умовах карантину.
4. Відділу зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації проводити інформаційну та 
роз’яснювальну роботу серед населення щодо виконання протиепідемічних заходів, які 
передбачені для відповідного рівня епідемічної небезпеки.

Голосування відбувалось в онлайн режимі (Viber).

Міський голова


