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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 12 травня 2020 р.

Херсон

№ 49

Про заходи з недопущення
поширення коронавірусної
хвороби COVID-19 в області
Відповідно до статті 75 Кодексу цивільного захисту України, рішення
регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій від 12 травня 2020 року (протокол № 32):
1. Враховуючи подання в.о. головного санітарного лікаря в Херсонській
області від 12 травня 2020 року № 01-10/-626, продовжити функціонування
карантинних блокпостів відповідно до схеми, затвердженої рішенням
регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій від 24 квітня 2020 року № 29.
2. Головам районних державних адміністрацій, міським головам міст
обласного та районного значення, головам об’єднаних територіальних громад,
сільським та селищним головам:
3.2. Забезпечити безумовне виконання заходів, передбачених постановою
Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 з урахуванням змін,
внесених постановою Кабінету Міністрів України від 04 травня 2020 року
№ 343, постанов головного Державного санітарного лікаря України від 09 травня
2020 року № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, що додаються.
2.3. Довести до відома керівників підприємств, установ та організацій, що
здійснюють свою діяльність в період карантинних обмежень, вимоги постанов,
зазначених у підпункті 1.2. цього розпорядження.
2.4. Спільно з ГУ Держпродспоживслужби в області, ГУ Національної
поліції в області, із залученням COVID-патрулів забезпечити контроль за
дотриманням підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють
свою діяльність в період карантинних обмежень, вимог постанов зазначених у
підпункті 1.2. цього розпорядження.
3. Членам штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної
ситуації, пов’язаної із поширенням COVID-19 в області:
3.1.Опрацювати додаткові заходи з проведення у 2020 році туристичного
сезону в умовах дії обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням гострої
респіраторної хвороби COVID-19, та посткарантинного періоду (далі – додаткові
заходи), що додаються.
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3.2. За результатами опрацювання у термін до 20 травня 2020 року надати
пропозиції до управління туризму та курортів обласної державної адміністрації.
4. Управлінню туризму та курортів обласної державної адміністрації
узагальнити надані членами штабу пропозиції та до 22 травня 2020 року винести
їх на розгляд регіональної комісії з питань ТЕБ на НС.
5. Рекомендувати навчально-методичному центру цивільного захисту та
безпеки життєдіяльності Херсонської області під час організації процесу
функціонального навчання з питань цивільного захисту керівного складу та
фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань
цивільного захисту, для потреб органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, суб’єктів господарювання використовувати дистанційні
методи навчання.
6. Про хід виконання завдань, визначених цим розпорядженням,
інформувати Штаб з ліквідації НС (1orgvd@gmail.com та shtabns-ks@ukr.net).
Керівник робіт
з ліквідації наслідків НС
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