
ЧЕРНIГIВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА AД!VIIHICTPAЦIЯ

РОЗПОРЯД)КЕННЯ
КЕРIВНИКА РОБIТ З лпсщдхцп

НАСЛIДIПВ НАДЗВИЧАЙНОI
СИТУАЦII

18 травня 2020 року № 29

Про заходи щодо протидп
COVID-19 в с. Тупичiв
Городняиського району

Вiдповiдно до вимог Кодексу цившьного захисту Украгпи, ЗУ «Про
захист населения вiд тнфекшйних хвороб», враховуючи подання Директора
ДУ «Чернгпвський обласний лабораторний центр МОЗ Укратни», Головного
державного санггарного лткаря у Чернгпвськтй областi (лист вiд 18.05.2020
№ 03.1-24/831)

зобов'язую:

1 . Визнати с. Туттичiв Куликгвського району осередком спалаху
небезпечнот iнфекцit викликанот гострою ресшраторною хворобою,
спричиненою коронав.русом COVID-19.

2. Городнянськiй районнiй державиiй адмiнiстрацii", виконавчому
комiтету Тупичгвськог сшьсько] ради

2.1. Визначити об' скти та примпцеиня для проведення
дезшфекшйних заходгв та забезпечити пщроздши Управлпшя
ДСНС Украгни в областi та ДУ «Черигпвський обпасний
лаборагорний центр МОЗ Укратни» дезiнфiкуючими засобами та
засобами захисту.

2.2. Оргаигзувати тнформування населения про визначення меж
територгй карантину, а також впровадження профшактичних,. . .протиетпдемтчних та гнших захошв.

2.3. Органiзувати надання доттомоги особам з швалшн.стю, особам
похилого вгку та гншим мало захишеним верствам населения
щодо отримання ними пенстй, оплати комунальних послуг,
доставки продукпв харчування та предмепв першог необхiдностi

. .
з метою зниження ризикгв 1х заражении 1з залученням сошальних
служб, громадських та волонтерських органiзацiй.

2.4. Посилити контроль за субсктами госпоцарюванпя шодо
проведения ними поточно) дезтнфекшг примпцень та реап гзаии
процукттв харчування в фасованому та гзольованому виглялг.

2.5. Органiзувати сбробку дорiг та вулиць с. Тупичiв Городнянського
району.

Невлдкладно
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3. Горолнянськгй районнiй кoмicii' з питань техногеино-екологтчнот
безпеки та надзвичайних ситуацiй за погодженням з вiддiлом
Нашональноэ полшп в районi, виходячи iз реальних можливостей. . . 
задтяння кадрових та матергальних ресурсгв, визначити дошльшсть. . . 
влашгування, кшькгсть та мгсця встановлення контрольпо-пропускних
пункпв на втзш/вшзш до с. Тупичiв Городнянського району.

Невлдкладно

4. Городнянськгй районнтй дсржавнгй aдмiнicтpaui"i, виконанчому
комiтету Тупичшсько] сшьськог ради забезпечити облашгування
контрольно-пропускних пунктгв (освгглення, харчування, обпрш -
спiльно з Управлiнням ДСНС Украгни в областi), чергувания
медичного прашвника (дистаишйне вимгрювання темлератури -
сгпльно з Управшнням охорони здоров'я облдержадмппстрацп)
вiдповiдно до вимог Методичних рекомендацiй щодо порядку

. .
утворення та дтяпьностт контрольно-пропускних пункпв, wo
створюютъся на кордонi карантинног зони, затверджених
розпорядженням Кергвника робгг з лiквiдацii наслiдкiв медико
бiологiчноi надзвичайно) ситуацп природного характеру державного
ргвня лов' язанот iз поширенням коронашруснот хвороби СОVШ- l 9
В. Ляшка вiд 4 квпня 2020 року №17.

Невiд1,.'1С1()110

5. ДУ «Чернiriвський обласиий лабораторний центр 1\1[03 Укриши»:

5 .l. Виявити контактних осiб i скласти списки по I та 2 хвил: та
передати пiд розписку по 1 екземпляру Управшнню охорони
здоров' я облдержадмппстрацл, Головному управлшню
Нашоиальнот пoлiuii Украши 13 областi, органу мгсцевого
самоврядування, Управлгншо ДСНС Украгни в областi для

. .
контролю за самотзоляшею та використання на контрольно-
пропускних пунктах (особи, якi визнан: контактиим и, не мають
права покидати межi зони карантину).

Провести до 20 травня 2020 року тестування 1 хвил:
мали контакт з хворим на СОУШ-19.

5.3. Отримати вщ всiх контактних осiб iнформацiйну згоду про

5.2. осiб, якт

само1ЗОЛЯЦ1Ю.

5.4. Проводити дезiнфекuiйнi заходи в осередку небезпечпого
шфекшйного захвортовання.

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

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

Невьдкладно
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6. Управлiнню ДСНС Укратни в областi:
6.1. Органiзувати проведения дезiнфекцiйних заходгв в мгсцях

визначених Городнянською районною державною
адмцпстрашсю, виконавчим комггетом 'Гупич.вськот с.льськот
ради.

6.2. Забезпечити чергування працiвникiв на контрольно-пропускних
пунктах в с. Тупичiв для проведення дезгнфекцп транспорту.

Нев 1дклад 1-1 о

7. Головному управлiнню Нашональног полiцi'i в областi:

7.1. Зшйснювати контроль за дотриманням режиму самогзоляцп
особами, якi мали контакт з хворим на СОVШ-19 в с. Тупичiв
Городнянського району.

7.2. Залучити сттецiальнi автомобiлi для гнформуваиня населения
с. Тупичiв Городнянсъкого району.

7.3. Забезпечити чергування прашвниктв на коитрольио-пропускних
пунктах в с. Тупичтв для перевгрки документiв i не догrущепня
витзду iз населеного пункту осiб iз числа контактних.

Невюкладно

8. Управлтнию капггального будiвництва обллержадмппслрацп
встановити попереджувалып знаки про заборону в Тзду транспорту на
територiю с. Тупичiв та напрямку обтзду населеного пункту.

з 18 травня 2020 року до закриття спалаху

Кергвник Андрiй ПОДОРВАН


