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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 29 квітня 2020 р.

Херсон

№ 40

Про виконання заходів з ліквідації
наслідків НС та внесення змін до
розпорядження керівника робіт з
ліквідації НС від 27 квітня 2020
року № 37
Відповідно до статей 75, 76, 79 Кодексу цивільного захисту України,
постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року №211 «Про
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), резолюції
Прем’єр міністра України від 27 квітня 2020 року № 17580/0/1-20 за результатами
наради членів Державної комісії з питань техногенного-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій від 24 квітня 2020 року та з метою запобігання поширення
респіраторної хвороби COVID-19, ліквідації наслідків надзвичайної ситуації:
1. Директору Департаменту здоров’я обласної державної адміністрації
(КОРОЛЕНКУ В.М.), керівникам закладів охорони здоров’я (медичних
підприємств, установ, організацій) інформувати Головне управління Держпраці у
Херсонській області про кожний встановлений факт інфікування медичних
працівників гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою
коронавірусом SARS-CoV-2.
2. Головному управлінню Держпраці у Херсонській області (БЕРЛИМУ В.В.)
по кожному встановленому факту інфікування медичних працівників гострою
респіраторною хворобою COVID-19 проводити розслідування відповідно до
Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та
аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 17 квітня
2019 р. № 337.
3. Департаменту здоров’я обласної державної адміністрації, Головному
управлінню Держпраці у Херсонській області на період карантину забезпечити
своєчане подання повідомлень про кожний встановлений факт інфікування
медичних працівників гострою респіраторною хворобою COVID-19 та
об’єктивність проведення розслідувань про результати щомісяця інформувати
Кабінет Міністрів України.

2

4. Районним державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування:
1) упорядкувати діяльність створених на підпорядкованій території
COVID-патрулів у частині складання ними протоколів при виявлені порушень
громадянами встановлених вимог карантину за підписом представника органу
місцевої влади зі складу зазначених патрулів.
2) при складанні звітів щодо кількості протоколів за порушення вимог
карантину вказувати у тому числі кількість протоколів, складених працівниками
органів місцевої влади.
5. Внести зміни до розпорядження керівник робіт з ліквідації наслідків
медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру пов’язаної із
поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 у Херсонській області від 27 квітня
2020 року № 37 доповнивши його пунктом 2 наступного змісту:
«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).»
У зв’язку з чим пункти 2-5 вважати пунктами 3-6 відповідно.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Керівник робіт
з ліквідації наслідків НС

В.І.ЧАБАН

