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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 03 травня 2020 р.

Херсон

№ 42

Щодо організації протиепідемічних заходів
у разі виявлення коронавірусної хвороби
СОУГО-19 в місцях спільного проживання
Відповідно до статей 75, 76, 79 Кодексу цивільного захисту України,
статей 6, 11 та 31 Закону України «Про захист населення від інфекційних
хвороб», постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211
«Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної
хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АР8-СоУ-2» (зі змінами),
розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної
надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня пов’язаної із
поширенням коронавірусної хвороби (СОУГО-19) від 30 квітня 2020 року № 27
та з метою запобігання поширення респіраторної хвороби СОУГО-19
(далі - Розпорядження № 27), ліквідації наслідків надзвичайної ситуації:
1. Керівникам робіт з ліквідації медико-біологічної надзвичайної ситуації
природного характеру районів та міст забезпечити організацію та контроль за
здійсненням заходів у випадку виникнення коронавірусної хвороби СОУГО-19 в
гуртожитках, будинках інтернатах для осіб похилого віку та інвалідів, дитячих
будинках - інтернатах (далі - Заклади) відповідно до Порядку організації
протиепідемічних заходів у разі виявлення коронавірусної хвороби СОУГО-19,
затвердженого Розпорядженням № 27 (додається).
2. Державній установі «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ»
України (ХОНДУСЬ О.Л.), при виявленні коронавірусної хвороби СОУГО-І9
серед осіб, які проживають та перебувають в Закладах провести епідеміологічне
розслідування та встановити контактних осіб.
3. Районним державним адміністраціям, міськвиконкомам міст обласного,
районного значення спільно з керівниками (балансоутримувачами) Закладів
організувати особам, які знаходяться на самоізоляції медичне спостереження,
доставка харчових продуктів, медикаментів, засобів гігієни, особистих речей, з
дотриманням необхідних протиепідемічних заходів.
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4. Департаменту
здоров’я
обласної
державної
адміністрації
(КОРОЛЕНКО В.М.) забезпечити:
1) медичне супроводження осіб, які знаходяться на самоізоляції в Закладі;
2) надання медичної допомоги відповідно до Стандартів надання медичної
допомоги хворим на СОУГО-19.
5. Департаменту соціального розвитку обласної державної адміністрації
(ЧОРНЕНЬКА Н.Є.) забезпечити соціальний супровід осіб, що проживають в
Закладах та перебувають в самоізоляції, шляхом організації допомоги у вигулі
тварин, доставці продуктів харчування, засобів гігієни, лікарських засобів та
медичних виробів.
6. Головному управлінню Національної поліції в області після одержання
інформації щодо встановлення режиму самоізоляції в Закладах, забезпечити:
1) контроль за дотриманням режиму самоізоляції;
2) чергування біля місць самоізоляції осіб (за потреби), для оперативного
реагування на випадки порушення умов самоізоляції.
7. За поданням в.о. Головного санітарного лікаря Херсонської області
(від 04.05.20р. № 01-10/403) щодо відсутності нових випадків захворювання на
коронавірусну інфекцію (СОУГО-19) протягом 14 днів з моменту ізоляції
останнього хворого, Олешківській районній державній адміністрації,
ГУ Національної поліції в області, ГУ ДСНС України в області до 06 години
04 травня 2020 року зняти карантинні мобільні блокпости, встановлені на
території с. Ліві Солонці.
8. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
Керівник робіт
з ліквідації наслідків НС

Вадим ЧАБАН

