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Про оперативне надання інформації
Відповідно до статті 75 Кодексу цивільного захисту України, Закону
України «Про захист населення від інфекційних хвороб», на виконання вимог
постанов Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), від 22 липня
2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених
протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі
змінами), з метою належної організації моніторингу реалізації «проєкту 60+»:
1. Міським, селищним та сільським головам територіальних громад
області надати управлінню охорони здоров'я облдержадміністрації інформацію
про охоплення вакцинацією від COVID-19 людей віком понад 60 років. Для
точності та верифікації даних використовувати офіційну статистику, яка
ведеться ЦНАП відповідної адміністративної території. Інформацію надавати
на електронну адресу uoz@uoz.voladm.gov.ua щочетверга до 11.00 за формою,
що додається.
2. Управлінню охорони здоров’я обласної державної адміністрації
(Юрій Легкодух) узагальнювати інформацію про охоплення вакцинацією від
COVID-19 людей віком 60+ років у розрізі територіальних громад та про
реалізацію доручень стосовно здійснення вакцинації серед пріоритетної групи
мобільними бригадами, яку надавати щоп'ятниці до 18.00 на електронну адресу
Штабу з ліквідації НС (shtab.ns.moz@gmail.com) за формою, вказаною у
посиланні
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14NELBX9ysfRfQlfgugbuEEwR0lErlTzjYB4TxaAYVA/edit#gid=0
3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
Заступник голови –
керівник робіт з ліквідації надзвичайної
ситуації регіонального рівня
Костянтин Романчук 777 609
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