
ЧЕРНIГIВСЬКА ОБЛАСНА ДЕР)КАВНА АДl\11НIСТРАЦIЯ

РО3ПОРЯД)КЕННЯ
KEPIBI-IИKA РОБIТ 3 лгквщмш

НАСЛJДКJВ нхдзвичхйпо!
СИТУАЦII

03 червня 2020 року № 33

Про заходи щодо протидi'i
COVID-19 в с. Старий Бiлоус
Чернiгiвського району

Вiдповiдно до вимог Кодексу цившьного захисту Украгни, ЗУ «Про
захист населения вiд шфекшйних хвороб», враховуючи подання Директора
ДУ «Чернгпвський обласний лабораторний центр МОЗ Украши», Головного
державного санггарного лiкаря у Чернгпвськгй обласп (лист вiд 03.06.2020
№ 031-24/952)

зобов'язую:

1. Визнати с. Старий Бiлоус Черитпвоького району осерелком спалаху
небезпечио) гнфекцп викликаног гострою ресгпраторною хворобою,
спричиненою коронаырусом COVlD-19.

2. Чернплвськтй районнгй державши адмгнгстрацп, виконавчому
комггету Новобшоусько] сшьсько] ради

2.1. Визначити обекти та примгшения для проведения
дезгнфекшйних заходiв та забезпечити пiдроздiли Управлтиня
ДСНС Укратни в областi та ДУ «Чернп гвський обласний
лаборагорний центр МОЗ Украши» дезгнфткуючими засобами та
зассбами захисту.

2.2. Органгзувати гнформуваиня населения про визиачения меж
територтй карантину, а також впроваджения профiлактичних,
протиешдемгчних та гнших заходтв.

2.3. Органiзувати надання допомоги особам з iнвалiднiстю, особам
похилого вгку та гншим мало захищеним верствам населения
щодо отримання ними пенсгй, оплати комунальних послуг,
доставки продукпв харчування та предметгв першо: необхiдностi
з метою зниження риэикгв Гх заражения iз залученням сошальних
служб, громадських та волоптерських органiзацiй.

2.4. Посилити контроль за субектами госполарювання щодо
проведения ними поточно] дезгнфекцп примпцень та реалгзапп
продукпв харчування в фасованому та гзольованому вигпял:
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3. Чернiгiвськiй районнiй 1(oмicii' з питань техиогепнп-сколопчно]
безпеки та надзвичайиих ситуацiй за поголженням з вiддiлом
Нашональног полцш в районг, виходячи iз реальних можливостей

. ' . задгяння кадрових та матертальних ресурсгв, визначити цоцшьнгсгь
. .

влашгування, кшькгстъ та мгсця встановлення конгрольио-проиускних
пункпв на в'гзш/вигзш до с. Старий Бiлоус.

Невюкладно

4. Чернiгiвськiй районшй дсрживнги а11~11н1стра~111, викони вчому
комгтету Новобшоуськот сшьськот ради забезпечити облаштуваиня
контрольно-пропускних пунктiв (освгглення, харчування, сбтгргв -
сгппьно з Управлгиням дене Украши в обласп), чергуваиня
медичного прашвника (дистаншйне вимтрювання температури
сшльно з Управлшням охорони эцоровя облдержацмтнгстрацп)
вiдтювiдно до вимог Методичних рекомендашй шодо порядку

. .утворення та дгяльносп контрольио-пропускних пункттв, що
створюються на кордонi карантиниот зон и, затверджеиих
розпорядженням Кертвиика робiт з пгкшдаш; наслщкгв медико-
r-. . .. ..., .. . .. оюлопчно: надзвичаиво: сигуаци природного характеру державного
ргвня пав' язаног iз поширенням коронаырусног хвороби eOVJD-19
В. Ляшка вiд 4 квггня 2020 року №17.

/-/ев.дкладн о

5. ДУ «Чернплвський обласний лабораторний центр 1\103 Украиги»:

5.1 .. Виявити контактних осiб i скласти списки по 1 та 2 хвилi та
передали лiд розписку по l екземиляру Управшиню охорони
здоровя облдержадмппстрацп, Головному управлшню
Нашоиальног полшп Укратни в областт, органу м.сцевого
самоврядування, Улравлiнню деве Украгни в обласп для

. .
контролю за самотзоляшею та використання на контрольно-
пропускних пунктах (особи, якi визнан: контактними, не матоть
права покидати меж: ЗО!IИ карантину).

5.2. Провести до 05 червня 2020 року тестування l хвилi осгб, якi
мали контакт з хворим на eOVlD-19.

5.3. Отримати вш встх контактних осiб гнформашйпу згоду про
самогзоляшю

5.4. Проводити дезiнфекцiйнi заходи в осередку небезпечного
гифекшйного захворювання.

5.5. Установили контроль за виконанням самотзоляцп та отримувати
iнформацiю про стан здоровя.

5.6. Закриття спалаху провести через 14 днiв гпсля олужання
останнього хворого.

Невлдкпадно
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6. Управлтнню ДСНС Укратни в областi:

6.1. Органiзувати проведения дезiнфекцiйних заходгв 13 мгсцях
визначених Чернгпвсъкою районною державною алмппстрашсю,
виконавчим комiтетом Новобэлоуськог сшьськоз ради.

6.2. Забезпечити чергування працгвникгв на контрольно-пропускпих
пунктах в с. Старий Бiлоус Чернiгiвського району для ировелення
лезгнфекцп транспорту.

Невюкпадно

7. Головному управлгнню Нашональнот по.пщп' в областi:

7.1. Здiйст-повати контроль за дотриманпям режиму самотзоляцп
особами, якi мали контакт з хворим на СО VID-] 9 в с. Старий
Бiлоус Чернгпвсысого району.

7.2. Залучити спешапып автомобцп для гнформування населения
с. Старий Бiлоус Чернцтвського району.

7.3. Забезпечити чергування прашвникгв на контрольно-иропускних
пунктах в с. Старий Бiлоус для перевгрки докумеггпв i 11е
допущення витзду iз населеного пункту осiб iз числа контактиих.

Нев.дкнадно

8. Управлiншо капггальпого будiвництва облдсржапмппстрацй
встановити попереджувалып знаки про заборону втзду транспорту на
теригорпо с. Старий Бiлоус та напрямку обтзду населеного пункту.

З 04 червня 2020 року до закриття спалаху

Кергвник Андрiй ПОДОРВАН


