КЕРІВНИК РОБІТ
З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНОЇ НАДЗВИЧАЙНОЇ
СИТУАЦІЇ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ ПОВ’ЯЗАНОЇ ІЗ ПОШИРЕННЯМ
КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ COVID-19 У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
____________________________________________________________________

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 08 травня 2020 р.

Херсон

№ 47

Про заходи з недопущення
поширення коронавірусної
хвороби (COVID-19) в області
Відповідно до статті 75 Кодексу цивільного захисту України, постанови
Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 (зі змінами від
04 травня 2020 року № 343), подання в.о. головного державного санітарного лікаря
Херсонської області від 07 травня 2020 року № 01/10-606:
1. Районним державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування:
1.1. Довести вимоги постанови Кабінету Міністрів України від
04 травня 2020 року № 343 до населення, а також керівників підприємств, установ
та організацій на підпорядкованій території, яким дозволено відновлення з
11 травня 2020 року певних видів діяльності.
1.2. Спільно з підрозділами ГУ Національної поліції в області,
ГУ Держпродспоживслужби в області, забезпечити дотримання протиепідемічних
заходів підприємствами, установами та організаціями на підпорядкованій території,
яким дозволено відновлення з 11 травня 2020 року певних видів діяльності.
1.3. Взяти під особистий контроль роботу COVID-патрулів з метою
забезпечення дотримання карантинних вимог на період вихідних та святкових днів.
1.4. Спільно з обласним управлінням лісового та мисливського господарства
у складі «зелених патрулів» забезпечити проведення рейдів у лісових масивах з
метою недопущення виникнення пожеж у природних екосистемах на період
вихідних та святкових днів.
1.5. Відпрацювати питання укладання закладами охорони здоров’я з
Національною службою здоров’я України договорів про медичне обслуговування
населення за програмою медичних гарантій за відповідними пакетами послуг
(COVID-19).
1.6. Активізувати роботу із виявлення осіб, хворих на COVID-19 (які
підозрюються) із обов’язковим залученням медичних мобільних бригад для відбору
біологічного матеріалу.
2. Каховській
районній
державній
адміністрації,
Каховському
міськвиконкому, ГУ Національної поліції в області, Управлінню патрульної поліції
в Херсонській області, ГУ ДСНС в області, Службі автомобільних доріг в області,
ДП «Херсонський облавтодор», Департаменту будівництва та розвитку
інфраструктури облдержадміністрації, враховуючи епідемічну ситуацію, що
склалася на території м. Каховка, забезпечити:
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2.1. З 08-00 09 травня 2020 року обмеження в’їзду/виїзду в м. Каховка
приватного транспорту (в’їзд дозволяється лише громадянам, зареєстрованим в
м. Каховка, автотранспорту спеціальних рейсів, що забезпечує перевезення
співробітників об’єктів критичної інфраструктури, а також продуктів харчування)
шляхом встановлення карантинних мобільних блокпостів, а саме:
- карантинний мобільний блокпост 3 км автодороги Т-2214 (район АЗС
«КТК»);
- карантинний мобільний блокпост вул. Мелітопольська, 1а.
2.2. Обмеження руху шляхом перекриття дороги Р-47 (км 74+800), Р-47 (км
75 +100), Р-47 (км 78), з використанням бетонних блоків тощо.
2.3. Запровадження додаткових обмежувальних заходів, зокрема щодо
пересування та перебування людей у громадських місцях на території м. Каховка з
00-00 години 09 травня 2020 року до 06-00 години 12 травня 2020 року з
урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 04 травня
2020 року № 343.
3. Голопристанській районній державній адміністрації, ГУ Національної
поліції в області, ГУ ДСНС в області, Гладківській ОТГ, враховуючи епідемічну
ситуацію, що склалася, до 08-00 09 травня 2020 року забезпечити встановлення
мобільних блокпостів на в’їзді/виїзді на територію с. Гладківка.
4. Обмеження в’їзду автомобільного транспорту на територію с. Андріївка
Скадовського району забезпечити раніше встановленим карантинним мобільним
блокпостом.
5. Каховській, Голопристанській, Скадовській районним державним
адміністраціям, Каховському міськвиконкому, Гладківській ОТГ, Ульянівській
сільській раді, забезпечити:
5.1. Харчування особового складу карантинних мобільних блокпостів та
патрулів, які задіяні до охорони громадського порядку на період дії посилених
обмежувальних заходів.
5.2. Обмеження руху з вулиць місцевого значення (польових доріг), які мають
виїзди до інших населених пунктів.
5.3. Дезрозчинами для обробки територій м. Каховка, с. Гладківка та
с. Андріївка та заправку автомобільного транспорту служб, які задіяні до виконання
встановлених обмежувальних заходів.
5.4. Спільно з ГУ ДСНС в області обробку дезінфікуючими засобами
автошляхів та місць скупчення людей у м. Каховка, с. Гладківка та с. Андріївка.
6. Херсонському та Олешківському міськвиконкомам, Олешківській,
Бериславській,
Нижньосірогозькій,
Генічеській
районним
державним
адміністраціям:
6.1. З метою зменшення навантаження на медичних працівників, задіяних до
проведення температурного скринінгу, зняти їх із стаціонарних карантинних
блокпостів.
6.2. Забезпечити залучення представників органів місцевої влади та
підрозділів ДСНС для здійснення температурного скринінгу на стаціонарних
карантинних блокпостах.
7. ГУ ДСНС в області виділити представника на кожний мобільний
карантинний блокпост для проведення температурного скринінгу.
8. ГУ НП в області, в/ч 3056 Національної гвардії України забезпечити
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охорону громадського порядку на період дії посилених обмежувальних заходів.
9. Службі автомобільних доріг у Херсонській області, ДП «Херсонський
облавтодор», Каховському міськвиконкому, здійснити інженерне обладнання
технічними засобами, дорожніми знаками для забезпечення схеми дорожнього руху
на карантинних мобільних блокпостах та визначених ділянках доріг.
10. Скадовській, Генічеській, Голопристанській, Білозерській районним
державним адміністраціям, Станіславській ОТГ, спільно з підрозділами
ГУ Національної поліції в області, забезпечити запровадження додаткових
обмежувальних заходів, зокрема, щодо перебування людей в курортних місцях
(місцях масового відпочинку на водних об’єктах) шляхом патрулювання, з
урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 04 травня 2020 року
№ 343.
11. Районним державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування,
Департаменту реалізації гуманітарної політики обласної державної адміністрації,
управлінню суспільних комунікацій обласної державної адміністрації, забезпечити:
11.1. Проведення роз’яснювальної роботи з населенням щодо необхідності
дотримання карантинних вимог та утримання від відпочинку в лісопаркових зонах,
громадських місцях на вихідні дні, зокрема, під час відзначення «Дня перемоги над
нацизмом у Другій світовій війні» (09 травня).
11.2. Проведення роз’яснювальної роботи з лідерами громадсько-політичних
об’єднань на місцях, які планують організацію відзначення «Дня перемоги над
нацизмом у Другій світовій війні» (09 травня), щодо необхідності здійснення своїх
заходів у дистанційному режимі (онлайн-трансляції, флеш-моби тощо), попередити
про персональну відповідальність за недотримання карантинних заходів та
санітарно-епідемічних правил, порушення яких несе загрозу здоров’ю та життю
громадян, а також передбачену за це адміністративну та кримінальну
відповідальність.
11.3. Висвітлення на офіційних веб-сайтах районних державних
адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також в місцевих ЗМІ, плану
Уряду щодо поетапного виходу країни із запровадженого карантину та повернення
громадян до звичного способу життя.
12. ГУ Національної поліції в області:
12.1. Спрямувати сили та засоби на своєчасне виявлення та блокування
порушень населенням карантинного режиму на вихідні дні, зокрема, під час
відзначення «Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні» (09 травня).
12.2. Спільно з ГУ Держпродспоживслужби в області, керівниками
агропродовольчих ринків, що здійснюють свою діяльність на період карантину,
вжити заходів щодо недопущення неконтрольованої (стихійної) торгівлі на
прилеглій до агропродовольчих ринків території.
13. Про хід виконання завдань, визначених цим розпорядженням,
інформувати Штаб з ліквідації НС (1orgvd@gmail.com та shtabns-ks@ukr.net).
14. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
Керівник робіт
з ліквідації наслідків НС

В.І.ЧАБАН

