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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 24 квітня 2020 р.

Херсон

№ 36

Про додаткові обмежувальні заходи
пов’язані з недопущенням поширення
коронавірусної хвороби (COVID-19)
Відповідно до статті 75 Кодексу цивільного захисту України, з метою
недопущення поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) на території області,
на виконання рішення протоколу позачергового засідання регіональної комісії с
питань ТЕБ та НС від 24 квітня 2020 року № 29:
1. Олешківській районній державній адміністрації, Олешківському
міськвиконкому, Управлінню патрульної поліції в Херсонській області, ГУ
Національної поліції в області, ГУ ДСНС в області, Службі автомобільних доріг в
області, ДП «Херсонський облавтодор», Департаменту будівництва та розвитку
інфраструктури облдержадміністрації з 13 години 25 квітня до 06 години 27 квітня
2020 року забезпечити:
1.1. Встановлення мобільних блокпостів на території м. Олешки, а саме:
- дорога М14 (Одеса – Мелітополь – Новоазовськ), 235 км (у районі кафе «Пан
Атаман»);
- дорога Р 57 (Олешки – Гола Пристань – Скадовськ), 7 км (у районі АЗС
«Укртатнафта»).
1.2. Обмеження руху шляхом перекриття наступних доріг (встановлення
бетонних блоків тощо):
- дорога М14 (Одеса – Мелітополь – Новоазовськ), 236 км (район Автостанції
Олешки );
- дорога М 14 (Одеса – Мелітополь – Новоазовськ), 237 км (район пам’ятника
«Трактор Універсал-1»);
- дорога Р 57 (Олешки – Гола Пристань – Скадовськ), 4 км (район перехрестя
доріг).
2. Обмеження в’їзду/виїзду автомобільного транспорту у с. Малі Копані
Голопристанського району та с. Солонці Олешківського району забезпечити раніше
встановленими мобільними блокпостами.
3. Олешківській та Голопристанській районним державним адміністраціям,
Олешківському міськвиконкому, Солонцівській сільській раді, Малокопанівській
сільській раді забезпечити:
- харчування особового складу мобільних блокпостів та патрулів, які задіяні
до охорони громадського порядку на період дії посилених обмежувальних заходів;
- обмеження руху з вулиць місцевого значення (польових доріг), які мають
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виїзди до інших населених пунктів;
- дезрозчинами для обробки територій м. Олешки, с. Солонці, с. Малі Копані
та заправку автомобільного транспорту служб, які задіяні до виконання
встановлених обмежувальних заходів;
- спільно з ГУ ДСНС в області обробку дезінфікуючими засобами автошляхів
та місць скупчення людей у м. Олешки та с.Солонці, с. Малі Копані.
4. ГУ НП в області, в/ч 3056 Національної гвардії України забезпечити
охорону громадського порядку на період дії посилених обмежувальних заходів.
5. Службі автомобільних доріг у Херсонській області, ДП «Херсонський
облавтодор», Олешківському міськвиконкому здійснити інженерне обладнання
технічними засобами, дорожніми знаками для забезпечення схеми дорожнього руху
на мобільних блокпостах та визначених ділянках доріг.
6. ГУ ДСНС в області виділити представника на кожний мобільний блокпост
для проведення температурного скринінгу.
7. ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ» України,
Департаменту здоров’я обласної державної адміністрації забезпечити проведення
санітарно-епідемічних заходів із встановлення осіб, які мали контакти з хворими на
коронавірусну хворобу COVID-19.
8. Групі взаємодії інформаційного супроводження Штабу з ліквідації
надзвичайної ситуації, ГУ ДСНС в області, Олешківській районній державній
адміністрації, Олешківському міськвиконкому, Солонцівській сільській раді,
Голопристанській районній державній адміністрації, Малокопанівській сільській
раді забезпечити проведення інформування та роз’яснювальної роботи серед
населення м. Олешки, с. Солонці та с. Малі Копані щодо необхідності введення
вимушених обмежувальних заходів з метою стримування масштабного
розповсюдження коронавірусної інфекції.
9. Районним державним адміністраціям, міськвиконкомам міст обласного та
районного значення, об’єднаним територіальним громадам, сільським та селищним
радам на підпорядкованій території:
- створити групи зі складу працівників підпорядкованих підрозділів для
забезпечення контролю за дотриманням громадянами карантинних обмежень під
час поминальних днів;
- затвердити графіки чергувань відповідальних осіб, що забезпечуватимуть
дотримання карантинних обмежень на кладовищах під час поминальних днів та
надати їх в термін до 10-00 25 квітня 2020 року на електронну адресу штабу;
- щоденно інформувати штаб про кількість виявлених правопорушень та з
наданням відповідних підтверджуючих фото та відео матеріалів.
10. 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

В.І.ЧАБАН

