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Про заходи щодо лiквiдацiТ
надзвичайцоi ситуаuii

Вiдповiдно до вимог Колексу ttиrзi.ltl,tlоt-о ]ахисl,у Украi'rrи,
ме,ttи ко-б io.1ltl l,i.'t ot'
розпорядження керiвника робiт iз лiкlзiдаltiт ttac-rli;tkiB
tt

надзвичайноi ситуацiТ приролного харак,герУ J\Гlr9 Bi:t 29,03.2020 <<| lptl
облаштування тимчасових пунктiв прийому l,а copl,yl]atl}lrI хворих Ila KOp()ll()
BipycHy хворобу (COVID-19)n, з метою виконання завдlань з л iKBi;tat tiT tac.lr i;tKi tз
t

надзвичайноТ ситуачiТ

зобов'язую:
Керiвникам структурних пiлрозлilliв oб"rtaclloi
адмiнiстраuiТ (координацiя - Загайний В, А, )
1.

,llepжtlBttoT

1.1. Надати ШтабУ з rriквiдацiТ ttа/tзвичайtrоi'сиl,Yаltii'черсз /[ellap lii\4clt,|
з питань цивiльного захисту та обороrlllоТ робсl,гlt oбjl,,lc},.'il;lt.trtitticгpllltii'
jll().rtcii ta
iнформашiю про наявнiсть транспор,гних засобilз /lJlя IlepCl]c]ctlb
вантажiв за формою, що додаеться.

|.2. Визначити примiщення Для зберiганrrя ма,герiа:I1,Il()- l'CXlti,tttt,tx
засобiв, гуманiтарноТ та волонтерськоТ догLомоги, Illo буле tlа/lхоilиl,}1 iijlrl
лiквiдацii наслiдкi в надзви

ч
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r,r
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iT.

/lrl l7;00

30 бе7лезttя 2()20 l)()K,1,
,га llatl1,aiKil] ,]t,t
l.з. Бути готовим забезпечиr,и перевезеIlItя .lttоltеЙ
розпорядженням керiвника шттабу.
lltl,,,tltiittt,l

2.

головам Козелецькоiо Черrril,iвс1,1соi prri'lollllllпt rlcp'ltaltlllt\l

lzt
адмiнiстрацiямо головам викоIlавчих KoMiтeTiB Iliясиtlськоiо [Ipи;lvltbыtlT
ЧернiгiвЪькоТ мiських pa/r clli.llbtlo з YllpaBltillltяrt /[epiKaBlrrlT c.lr аiбlt
Украiни з надзвичайних сиr,уашiй в oб;litc,l,i (KcltlJ,lltlrttaltiя - I'tlmrrtlttllзa ll.,\. )
I-}iitItLl
забезпечити облаштування тимчасоI]их llytlKтiB IlpиtioMl, r,a с()[l I\
хворих на noponuuipycHy хворобу (COVID-l9) (rrа базi ttirptctitз) lia
територiт закладiв охорони здоров'я псршот хlзи.lti.

/1о 20;0() 29 барезtш )()]()1)(r^,},

,l,уризшrУl llnцa()lla"illlll0ClCll
з.
Щиректору ЩепартамеlIту куJlы,ури i
рел iгiЙ облдержадмi HicTpa Itii
,lаtсобtв
надати автомобiль для tIеревезеtlt{я лiкарських засобiв та
iндивiдуального захисl.у з ДII <Yt<ptlaKrtllllil)) (м. ()бу xiB КиТllсt,кtrТ об.гtас гi).
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Iнформацiя про наявнiсть транспортIlих засобiв
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