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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 15 травня 2020 р.

Херсон

№ 51

Про додаткові обмежувальні
заходи пов’язані з недопущенням
поширення коронавірусної хвороби
(COVID-19) на території окремих
населених пунктів області
Відповідно до статті 75 Кодексу цивільного захисту України, подання в.о.
головного санітарного лікаря в Херсонській області від 15 травня 2020 року
№ 01-10/-643:
1. У зв’язку з наявністю нелокалізованих вогнищ захворювання на
коронавірусну інфекцію у с. Гладківка Голопристанського району та
с. Андріївка Скадовського району та ризиком подальшого розповсюдження
COVID-19, залишити карантинні мобільні блокпости, встановлені на території
с. Гладківка Голопристанського району та с. Андріївка Скадовського району до
окремого розпорядження.
2. Скадовській районній державній адміністрації, ГУ Національної поліції
в області, Управлінню патрульної поліції в Херсонській області, ГУ ДСНС в
області,
Департаменту
будівництва
та
розвитку
інфраструктури
облдержадміністрації, враховуючи епідемічну ситуацію, що склалася на
території с. Андріївка Ульянівської сільської ради Скадовського району,
забезпечити:
2.1. З 08-00 16 травня 2020 року обмеження в’їзду/виїзду в с. Андріївка
Скадовського району приватного транспорту (в’їзд дозволяється лише
громадянам, зареєстрованим с. Андріївка, автотранспорту, що забезпечує
спеціальні перевезення, в тому числі продуктів харчування).
2.2. Запровадження додаткових обмежувальних заходів, зокрема щодо
пересування та перебування людей у громадських місцях на території
с. Андріївка Скадовського району з 08-00 години 16 травня 2020 року до
06-00 години 18 травня 2020 року з урахуванням вимог постанови Кабінету
Міністрів України від 04 травня 2020 року № 343.
3. Голопристанській районній державній адміністрації, ГУ Національної
поліції в області, ГУ ДСНС в області, Гладківській ОТГ, враховуючи епідемічну
ситуацію, що склалася, забезпечити на період вихідних днів проведення
патрулювання території с. Гладківка, у тому числі, за рахунок COVID-патрулів.
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3. Голопристанській районній державній адміністрації, Гладківській ОТГ,
забезпечити харчування особового складу карантинного мобільного блокпосту
та патрулів, що задіяні до охорони громадського порядку на період дії посилених
обмежувальних заходів.
4. Скадовській районній державній адміністрації, Ульянівській сільській
раді забезпечити:
4.1. Дезрозчинами для обробки території с. Андріївка та заправку
автомобільного транспорту служб, які задіяні до виконання встановлених
обмежувальних заходів.
4.2. Спільно з ГУ ДСНС в області обробку дезінфікуючими засобами
автошляхів та місць скупчення людей в с. Андріївка.
4.3. Харчування особового складу карантинного мобільного блокпостіу та
патрулів, які задіяні до охорони громадського порядку на період дії посилених
обмежувальних заходів.
5. 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

