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РОЗПОРЯД)КЕННЯ
КЕРIВНИКА РОБIТ З .шкщдхш)

НАСЛIДКIВ НАДЗВИЧАЙНОI
СИТУАЦII

03 червня 2020 року № 32

Про заходи щодо протидii'
COVID-19 в селища Михайле
Коцюбинське Чериптвського
району

Вiдповiдно до вимог Кодексу цившьного захисту Украгни, ЗУ «Про
захист населення вiд гнфекшйних хвороб», враховуючи подання Директора
ДУ «Чернгпвський обласпий лабораторний центр МОЗ Украши», Головпо: о
державного санггарного шкаря у Чернiгiвськiй областi (лист вiд 03.06.2020
№ 03.1-24/951)

зобов'язую:

1 . Визнати селище Михайло-Кошобинськс Чернтпвського району
осередком спалаху небеэпечно: гифекш) викликаио: гострою
ресгпраторною хворобою, спричиненою коронавгрусом СО VШ-] 9.

2. Чернптвськгй районнiй державнiй адмiнiстрацi"i, викоиаичому
комгтету Михайло-Коцюбинськот селищпот ради

2.1. · Визначити обекти та примппення для проведения
дезгнфекшйних заходiв та забезпечити пiдроздiли Упраыпиня
ДСНС Украiни в обласп та ДУ «Чершпвський обласпий
лабораторний центр МОЗ Украши» дезшфгкуючими засобами та
засобами захисту.

2.2. Органтзувати гиформуваиня населення про виэначеиня меж
теригортй карантину, а також впровадження профшактичних,

. . .
протиешдемгчних та гнших заходш.

2 .3. Органтзувати надання допомоги особам з j нвалщшспо, особам
похилого вгку та гншим мало захищеним верствам населения
щодо отримання ними пенсгй, оплати комунальних послуr,
доставки продуктш харчування та прелмепв першо) исобхшиосп
з метою зниження ризикгв Гх заражения 1з запученням соцгальних
служб, громадських та волонтерських органтзашй.

2.4. Посилити контроль за субсктами господарювання щодо
проведения ними поточно! дезгнфекцп примпцеиь та реашзацп
продукпв харчування в фасованому та гзольованому виглядi.
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3. Черни+вськтй районнiй комгсй з питань техногенно-еколопчнот
безпеки та надзвичайних ситуацiй за логолженням з вiддiлом
Нашональнот полщп в районг, виходячи iз реальних можливостей

. . .
задгяння кадрових та матертальних ресурсгв, визна ч ити дошльнгстъ

. .влаштування, кшькгстъ та мгсця встановления контрольно-пропускних
пункпв на в'1здi/ви1здi до селища Михайло-Коцюбинськс.
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4. Чернптвськгй районнгй держивнги адм+нгстрацп, виконавчому
комiтсту Михайло-Кошобинськот селищно] ради забезпечити
облаштування контрольно-пропускних пункттв (освплення,
харчування, обiгрiв - сгпльно з Управлгнням ДСНС Украпги в областг),
чергування медичного прашвника (дистаншйие вимгрювання
температури сгпльно з Управлгниям охорони зцоровя
обллержадмцпстрацп) вшповщно до вимог Методичних рекомеидашй

. .
щодо порядку утворення та шяльносп коитрольио-пропускних

. .
пункпв, що створюються на кордон: карантинно: зон и, загверджених
розиорядженням Кергвника робгг з лпоидацп наслшкгв медико
бюлопчпот иадзвичайио; ситуацп природного характеру державного
ргвня повязано) iз поширеиням коронашруснот хвороби COV!D-19
В. Ляшка вiд 4 квпня 2020 року №17.
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5. ДУ «Чернiгiвський обласиий лабораторний центр МО3 Укратни»:

5 .1. Виявити контактних осiб i скласти списки по 1 та 2 хвигп та
. передати пiд розписку по 1 екземпляру Управлшню охорони
здоров'я обллержадмппстрацп, Головному управл 1н г00

Нашонально] полшп Украши в обласп, органу мтсцевого
самоврядувания, Управлгнню ДСНС Укратни в областi для
контролю за самогзоляшсю та використання на контрольно
пропускних пунктах (особи, якi визнаш контактними, не мають
права покидали межi зони карантину).

5.2. Провести до 05 червня 2020 року тестування l хвил: осiб, якi
мали контакт з хворим на COVID-19.

5.3. Отримати вiд всiх коитактних осгб iнформацiйну згоду про. .самотзоляцпо.

5.4. Проводити дезiнфекцiйнi заходи в осередку небезпечного
гнфекшйного захворювання.

5.5. Установити контроль за виконанням самотзоляцп та отримувати
iнформаuiю про стан здоровя.

5.6. Закриття спалаху провести через 14 днгв шсля одужання
останнього хворого.
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6. Управлiнню деве Украши в областi:
6.1. Органiзувати проведения дезгнфекшйних заходгв в м гсцях

визначених Чернiгiвською районною державною адмiнiстрацiею,
виконавчим комггетом Михайло-Кошобинськот селищно) ради.

6.2. Забезпечити чергування прашвникгв на контрольно-пропускних
пунктах в селищ: Михайло-Коцюбинське Чершпвсъкого району
для проведения дезшфекцп транспорту.

Невюкладно

7. 

7.1.

Головному управлiнню Нашональнот полiцi'i в областi:

Здiйснювати контроль за дотриманним режиму самоiзоля цi'i
особами, як! мали контакт з хворим на СО VID- 19 в
селищi Михайпо-Кошобинське Чернiгiвського району.

7.2. Залучити спешальш автомобiлi для гиформувания населення
селищi Михайло-Кошобинське Чернiгiвсъкого району.

7.3. Забезпечити чергування прашвниктв на контрольно-пропускних
пунктах в селищi Михайло-Кошобипське для перетирки
документiв i не допущення витзду iз населеного пункту осiб iз
числа контактних.
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8. Управлiнню капггального будiвництва облдсржадмiнiстрацi'i
встановити попереджувальн: знаки про заборону в'тзду транспорту на
територiю селища Михайло-Коцюбинське та напрямку об Тзду населеного
пункту.

Кергвник

З 0./ червня 2020 року до закриття спалаху;;//;,r Лндр,й!ЮДОРВАН
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