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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 31березня 2020 р.

Херсон

№9

Щодо обсервації
громадян
Відповідно до статей 75 Кодексу цивільного захисту України, Плану
реагування на надзвичайні ситуації державного рівня, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 року № 223,
розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 року № 338-р
«Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим
надзвичайної ситуації» постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня
2020 року № 241 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 березня 2020 р. № 211» зі змінами та доповненнями, з метою оперативного
вжиття заходів з протидії розповсюдженню коронавірусної хвороби COVID-19:
1. Визначити, що особи, які відвідували країни/регіони із місцевою
передачею вірусу в громаді (крім водіїв та обслуговуючого персоналу вантажних
транспортних засобів, членів екіпажів повітряних і морських, річкових суден,
членів поїзних і локомотивних бригад, якщо немає підстав вважати, що вони
були в контакті з особою, хворою на гостру респіраторну хворобу COVID-19,
спричинену коронавірусом SARS-CoV-2), вважаються такими, що мали контакт
з хворим на зазначену хворобу, і підлягають обов’язковій обсервації (ізоляції)
протягом 14 днів.
2. Базовим місцем обсервації (ізоляції) визначити комунальне
некомерційне підприємство «Обласна лікарня відновлювального лікування
Херсонської обласної ради» (далі – КНП «ОЛВЛ ХОР»).
3. Головам районних державних адміністрацій, міськвиконкомів міст
обласного значення за окремим рішенням начальника Штабу з НС забезпечити
відповідно до адреси реєстрації (проживання) осіб, що підлягають обов’язковій
обсервації (ізоляції), транспортування від КНП «ОЛВЛ ХОР» для проходження
подальшої обсервації (ізоляції) та їх розміщення на базах обсервації, визначених
рішенням регіональної комісії ТЕБ та НС від 25 березня 2020 року,
протокол № 18.
4. Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури
обласної
державної адміністрації забезпечити своєчасне транспортування осіб, що
потребують обсервації (ізоляції) до КНП «ОЛВЛ ХОР».
5. ГУ НПУ в області забезпечити супровід осіб, що потребують обсервації
(ізоляції) до КНП «ОЛВЛ ХОР» та баз обсервації в районах області.
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6. Департаменту здоров’я обласної державної адміністрації, КНП «ОЛВЛ
ХОР», головам районних державних адміністрацій, міськвиконкомів міст
обласного значення:
1) забезпечити приймання, розміщення та медичне спостереження осіб, що
потребують обсервації (ізоляції).
2) щоденно до 16 години надавати інформацію щодо кількості людей, які
проходять обсервацію із вказанням місця обсервації (назва та адреса об’єкта) до
Штабу з НС (e-mail: shtabns-ks@ukr.net).
7. Департаменту здоров’я обласної державної адміністрації щоденно до
18 год. надавати інформацію щодо кількості людей, які проходять обсервацію із
вказанням місця обсервації (назва та адреса об’єкта) через Штаб з НС
державного рівня (e-mail: povoroznyk.igor@gmail.com).
8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на начальника
Штабу з НС.
Керівник робіт
з ліквідації наслідків НС

В.І.Чабан

