
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

КЕРІВНИКА РОБІТ З ЛІКВІДАЦІЇ 

НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНОЇ 

СИТУАЦІЇ  

 

18 травня 2020 року                            № 29 

 

Про заходи щодо протидії 

COVID-19 в с. Тупичів 

Городнянського району 

 

Відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, ЗУ «Про 

захист населення від інфекційних хвороб», враховуючи подання Директора ДУ 

«Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України», Головного 

державного санітарного лікаря у Чернігівській області (лист від 18.05.2020 

№ 03.1-24/831) 

 

з о б о в ’ я з у ю : 

1. Визнати с. Тупичів Городнянського району осередком спалаху 

небезпечної інфекції викликаної гострою респіраторною хворобою, 

спричиненою коронавірусом COVID-19. 

2. Городнянській районній державній адміністрації, виконавчому 

комітету Тупичівської сільської ради 

2.1. Визначити об’єкти та приміщення для проведення дезінфекційних 

заходів та забезпечити підрозділи Управління ДСНС України в 

області та ДУ «Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ 

України» дезінфікуючими засобами та засобами захисту. 

2.2. Організувати інформування населення про визначення меж 

територій карантину, а також впровадження профілактичних, 

протиепідемічних та інших заходів. 

2.3. Організувати надання допомоги особам з інвалідністю, особам 

похилого віку та іншим мало захищеним верствам населення щодо 

отримання ними пенсій, оплати комунальних послуг, доставки 

продуктів харчування та предметів першої необхідності з метою 

зниження ризиків їх зараження із залученням соціальних служб, 

громадських та волонтерських організацій. 

2.4. Посилити контроль за суб’єктами господарювання щодо 

проведення ними поточної дезінфекції приміщень та реалізації 

продуктів харчування в фасованому та ізольованому вигляді. 

2.5. Організувати обробку доріг та вулиць с. Тупичів Городнянського 

району. 

Невідкладно 
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3. Городнянській районній комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій за погодженням з відділом 

Національної поліції в районі, виходячи із реальних можливостей 

задіяння кадрових та матеріальних ресурсів, визначити доцільність 

влаштування, кількість та місця встановлення контрольно-пропускних 

пунктів на в’їзді/виїзді до с. Тупичів Городнянського району. 

Невідкладно 

4. Городнянській районній державній адміністрації, виконавчому 

комітету Тупичівської сільської ради забезпечити облаштування 

контрольно-пропускних пунктів (освітлення, харчування, обігрів – 

спільно з Управлінням ДСНС України в області), чергування медичного 

працівника (дистанційне вимірювання температури – спільно з 

Управлінням охорони здоров’я облдержадміністрації) відповідно до 

вимог Методичних рекомендацій щодо порядку утворення та діяльності 

контрольно-пропускних пунктів, що створюються на кордоні 

карантинної зони, затверджених розпорядженням Керівника робіт з 

ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації 

природного характеру державного рівня пов’язаної із поширенням 

коронавірусної хвороби COVID-19 В. Ляшка від 4 квітня 2020 року 

№17. 

Невідкладно 
 

5. ДУ «Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України»: 

5.1. Виявити контактних осіб і скласти списки по 1 та 2 хвилі та 

передати під розписку по 1 екземпляру Управлінню охорони 

здоров’я облдержадміністрації, Головному управлінню 

Національної поліції України в області, органу місцевого 

самоврядування, Управлінню ДСНС України в області для 

контролю за самоізоляцією та використання на контрольно-

пропускних пунктах (особи, які визнані контактними, не мають 

права покидати межі зони карантину). 

5.2. Провести до 20 травня 2020 року тестування 1 хвилі осіб, які мали 

контакт з хворим на COVID-19. 

5.3. Отримати від всіх контактних осіб інформаційну згоду про 

самоізоляцію. 

5.4. Проводити дезінфекційні заходи в осередку небезпечного 

інфекційного захворювання. 

5.5. Установити контроль за виконанням самоізоляції та отримувати 

інформацію про стан здоров’я. 

5.6. Закриття спалаху провести через 14 днів після одужання 

останнього хворого. 

Невідкладно 
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6. Управлінню ДСНС України в області: 

6.1. Організувати проведення дезінфекційних заходів в місцях 

визначених Городнянською районною державною адміністрацією, 

виконавчим комітетом Тупичівської сільської ради. 

6.2. Забезпечити чергування працівників на контрольно-пропускних 

пунктах в с. Тупичів для проведення дезінфекції транспорту. 

Невідкладно 

7. Головному управлінню Національної поліції в області: 

7.1. Здійснювати контроль за дотриманням режиму самоізоляції 

особами, які мали контакт з хворим на COVID-19 в с. Тупичів 

Городнянського району. 

7.2. Залучити спеціальні автомобілі для інформування населення 

с. Тупичів Городнянського району. 

7.3. Забезпечити чергування працівників на контрольно-пропускних 

пунктах в с. Тупичів для перевірки документів і не допущення 

виїзду із населеного пункту осіб із числа контактних. 

Невідкладно 

 

8. Управлінню капітального будівництва облдержадміністрації 

встановити попереджувальні знаки про заборону в’їзду транспорту на 

територію с. Тупичів та напрямку об’їзду населеного пункту.  

З 18 травня 2020 року до закриття спалаху 

 

 

 

Керівник                   Андрій ПОДОРВАН 


