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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 27 квітня 2020 р.

Херсон

№ 37

{Із змінами, внесеними згідно з
розпорядженням керівника робіт
з ліквідації наслідків НС № 40 від 29.04.2020}

Про місця тимчасової
обсервації (ізоляції) осіб
Відповідно до статті 75 Кодексу цивільного захисту України, рішення
регіональної комісії з питань ТЕБ та НС від 24 квітня 2020 року (протокол № 29):
1. Управлінню туризму та курортів обласної державної адміністрації
(ШАПОВАЛУ М.О.):
1.1 У термін до 28 квітня 2020 року надати до Департаменту соціального
розвитку обласної державної адміністрації перелік місць розміщення та об’єктів
усіх форм власності (готелів, пансіонатів, хостелів тощо), що готові на даний час
до укладання договорів з надання послуг з тимчасової обсервації (ізоляції) осіб;
1.2. У подальшому після досягнення нових домовленостей з власниками
готелів, пансіонатів, хостелів тощо, інформувати Департамент соціального
розвитку обласної державної адміністрації для укладання відповідних договорів:
1.3. Забезпечити ведення обліку осіб, які перебувають на обсервації
(ізоляції) в готелях, пансіонатах, хостелах, інших закладах, що не відносяться до
сфери охорони здоров’я та щоденно надавати відповідну інформацію до
Департаменту соціального розвитку обласної державної адміністрації;
2. Затвердити список відповідальних осіб в обласній державній
адміністрації, районних державних адміністраціях та в містах обласного
значення за забезпечення розміщення та перебування осіб, пов’язаних з
потенційним ризиком інфікування гострою респіраторною хворобою COVID-19,
в закладах визначених для їх тимчасової обсервації (додається).
{Розпорядження доповнено пунктом 2 згідно з розпорядженням керівника робіт з
ліквідації наслідків НС № 40 від 29.04.2020}

3. Департаменту соціального розвитку обласної державної адміністрації
(ЧОРНЕНЬКІЙ Н.Є.):
3.1. Забезпечувати укладання договорів щодо надання послуг з
тимчасового розміщення осіб, що підлягають тимчасовій обсервації (ізоляції),
відповідно до наданого управлінням туризму та курортів переліку об’єктів
(типовий договір додається).
3.2. Щоденно надавати до штабу з ліквідації наслідків НС (далі – Штаб)
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інформацію щодо:
- кількості укладених договорів з готелями, пансіонатами, хостелами,
іншими закладами, що не відносяться до сфери охорони здоров’я у розрізі
районів (міст);
- найменування закладів та кількість осіб, що перебувають на обсервації
(ізоляції) по кожному закладу.
3.3. У разі необхідності звернутися до обласної державної адміністрації
щодо виділення коштів з обласного бюджету, у тому числі з резервного фонду
для відшкодування витрат закладам, що надають послуги з тимчасового
розміщення осіб в обсерваторах (ізоляторах).
4. Районним державним адміністраціям, міськвиконкомам міст обласного
та районного:
4.1. У термін до 16-00 27 квітня 2020 року надати до Штабу скановані
копії розпоряджень, яким визначено відповідальних осіб щодо забезпечення
розміщення та перебування осіб пов’язаних з потенційним ризиком інфікування
гострою респіраторною хворобою COVID-19, в закладах, визначених для їх
тимчасової обсервації.
4.2. Щоденно надавати інформацію щодо осіб, які перебувають на
обсервації (ізоляції) в готелях, пансіонатах, хостелах, інших закладах, що не
відносяться до сфери охорони здоров’я до управління туризму та курортів
обласної державної адміністрації.
5. Херсонському та Бердянському прикордонним загонам ДПСУ, ГУ НП в
області, ГУ Національної поліції в АР Крим та у м. Севастополі, районним
державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування забезпечувати
контроль за встановленням електронного сервісу «Дій вдома» особами що
відмовились від обсервації та дали згоду на самоізоляцію.
6. Виконавцям завдань, визначених цим розпорядженням про вжиті заходи
надавати
інформацію
на
електронні
адреси:
1orgvd@gmail.com,
shtabns-ks@ukr.net.
Керівник робіт
з ліквідації наслідків НС

В.І.ЧАБАН

