
ЧЕРНIГIВСЬКА ОБЛАСНА ДЕР)КАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

РОЗПОРЯД)КЕННЯ
кшчвникх РОБIТ З лгквтдхцп

НАСЛIДКIВ НАДЗВИЧАЙНОI
СИТУАЦII

18 травня 2020 року № 28

Про заходи щодо протидп
COVJD-19 в с. Булище
Куликтвського району

Вiдповiдно до вимог Кодексу цившьпого захисту Украгни, ЗУ «Про
захист населення вiд гнфекшйних хвороб», враховуючи подання Директора
ДУ «Чернгпвський обласний лабораторний центр МОЗ Украгни», Головного
державного саштарного лпсаря у Чершпвськтй областi (лист вiд 18.05.2020
№ 03 .1-24/830)

зобов'язую:

1 . Визнати с. Будище Куликгвського району осередком спаиаху
небезпечног гнфекцп викликаног гострою респiраторною хворобою,
спричиненою коронавгрусом COVID-19.

2. Куликiвськiй райо11нiй державши ацмппстрацй, виконавчомм
комггету Куликшсько] селищнот ради

2.1. Визначити обскти та примицення для проведеиня
дезгнфекшйних заходiв та забезпечити пiдроздiли Управлiння
ДСНС Украгни в областi та ДУ «Черитпвський обласний
лабораторний центр МОЗ Укратни» лезшфгкуючими засобами та
засобами захисту.

2.2. Органтзувати iнформування населення про визначепия меж
територгй карантину, а також впровадження проф.лактичних,

. . .протиепшемгчних та гиших захошв.

2.3. Органiзувати надання допомоrи особам з iнвалiднiстю, особам
похилого вгку та тншим мало захишеним верствам иаселевня
щодо отримання ними пеисгй, оплати комупапъних послуг,
доставки продукпв харчування та предметiв першог необх.дносп
з метою зниження ризикiв ix зараження iз залученням сошальних
служб, громадських та волонтерських органтзашй.

2.4. Посилити контроль за субектами госполарюваиня шоло
проведения ними поточно] дезшфекцп примццень та peaлiзauii
пролукпв харчування в фасованому та тзольованому вигляд:

2.5. Органтзувати обробку дорiг та вулиць с. Будище Куликгвського
району.
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3. Куликiвськiй районнiй кoмicii" з питань техиогеино-сколопчнш
безпеки та надзвичайннх ситуацiй за погоджснням з вщдiлом
Нацiонально1 полщп в районт, виходячи iз реальних можливостей. .эадгяння кадрових та матергальних ресурсгв, визначити лошльшстъ

. .
влаштування, кшьктсть та мгсця встановлення коитрольно-иропускиих
пункпв на в'i'здi/ви1здi до с. Будище, с.Дрiмайлiвка, с.Салтикова
Дiвиця Куликтвського району.

Невюкладно
4. Куликiвськiй районшй державити алмипстрацп, виконавчому

комiтету Куликшськот селищнот ради забезпечити облапгтувапня
коитрольно-иропускних пунктiв (освгглення, харчування, обiгрiв -
сгпльно з Управлшням ДСНС Украгни в обласп), чергувапня
медичного прашвника (дистаншйне вимгрювання температури
спiльно з Управлiнням охорони здоровя облдержадмiнiстрацii')
вiдповiдно до вимог Методичних рекомендашй щодо порядку

. .
утворення та дтяпьносп контрольно-пропускних пункпв, шо
створюються на кордон] караитинно) зони, затверджених
розпорядженням Кертвника робiт з пгквщаш) наслшкгв медико
бюлопчнот надзвичайно! ситуацп природного характеру державного
ргвня повязаноэ iз поширенням коронашрусног хвороби COVID-19
В. Ляшка вiд 4 квггня 2020 року № 17.

Невьдкладно

5. ДУ «Чернптвський обласний лабораторний центр JVIOЗ УкраУ111ш:

5 .1. Виявити контактних осiб i скласти списки по 1 та 2 хвил: та
передати пiд розписку по 1 екземпляру Управлпппо охорони
здоровя облдержадмппстрацп, Головному унрапшнню
Нашональног полщп Украгни в областi, органу мтсцевого
самоврядування, Управлiнню ДСНС Украгни в областi для
контролю за самогзоляшсю та використання на контрольно
пропускних пунктах (особи, якi визнаи: коитактними, не мають
права покидати межi зони карантину).

5.2. Провести до 18 травня 2020 року тестуваиня 1 хвилi осгб, як:
мали контакт з хворим на COVID-19.

5.3. Отримати вiд всiх контактних осiб гнформашйну згоду про
. .

самО!ЗОЛЯЦ!Ю.

5.4. Проводити дезiнфеrщiйнi заходи в осередку небезпечного
шфекшйного захворювання.

5.5. Установити контроль за виконанням самогзоляцп та отримувати
iнформацiю про стан здоров'я.

5.6. Закригтя спалаху провести через 14 днш тпсля одужания
останнього хворого.

Невюкладно
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6. Управлгнню ДСНС Укратни в областi:

6.1. Органiзувати проведения дезiнфекцiйних заходiв в мгсцях
визначених Куликiвською районною державною адмппстрашсю,
виконавчим комггетом Куликшськот селищног ради.

6.2. Забезпечити чергування працiвникiв на контрольно-пропускних
пунктах в с. Будище для проведения дезгнфекцп транспорту.

Невлдкладно

7. Головному управлiнню Нацгональнот полiцii в областi:

7.1. Здiйснювати контроль за дотриманням режиму самотзоляцп
особами, якi мали контакт з хворим на COVID-19 в с. Будише
Куликгвського району.

7 .2. Залучити спецiальнi автомобiлi для тнформування населення
с. Будище Куликгвського району.

7 .3. Забезпечити чергування прашвникгв на контрольно-пропускних
пунктах в с. Будище для перевгрки локуменпв i не допущення
витзду iз населеного пункту осiб iз числа контактних

!-!ев.дкладно

8. Управшнню капггального будiвництва обллержалмпнслрацй
встановити попереджувальнт знаки про заборону в Тзду транспорту 11а
територпо с. Будище та напрямку обТзду населеного пункту.

З 16 травня 2020 року до закриття спалаху

Керiвник Андрiй ПОДОРВАН


