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Про забезпечення належної роботи пунктів щеплень
та центрів вакцинації населення в області
В області, як і в усій Україні 21 липня поточного року стартував пꞌятий
етап вакцинації від COVID-19. Згідно даних Міністерства охорони здоровꞌя
України із заявлених в області 87 пунктів щеплень станом вказану вище дату
працювало лише 43. Відповідно, кількість проведених щеплень в області за
добу становила 2333, що значно нижче запланованого показника.
З метою покращення стану справ щодо вакцинації населення в області від
COVID-19, відповідно до статті 75 Кодексу цивільного захисту України,
розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 року № 338-р
«Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим
надзвичайної ситуації», доручення Офісу Президента України (вхідний
облдержадміністрації від 21.07.2021 № 7781/22/1-21), доручення Премꞌєрміністра України від 21 липня 2021 року № 35311/0/1-21 за результатами
селекторної наради, проведеної під головуванням Премꞌєр-міністра України
19 липня 2021 року:
1. Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації (регіональний
координатор):
щоденно до 9.00 год. подавати заступнику голови облдержадміністрації –
керівнику робіт з ліквідації надзвичайної ситуації регіонального рівня аналіз
стану справ щодо проведених щеплень по усіх пунктах щеплень та центрах
вакцинації населення області;
організувати спільно із головами територіальних громад області належну
роботу усіх пунктів щеплень та центрів вакцинації населення;
забезпечити пункти щеплень та центри вакцинації населення області
достатньою кількістю вакцин.
2. Сільським, селищним міським головам:
організувати та сприяти в роботі пунктів щеплень та центрів вакцинації
населення;

2

вжити заходів щодо посилення комунікаційної кампанії стосовно
вакцинації населення, впровадження заходів пꞌятого етапу вакцинації серед
жителів громад.
3. Начальнику штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної
надзвичайної ситуації в області (Роман РУДОКВАС) довести це розпорядження
для виконання керівникам робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної
надзвичайної ситуації природного характеру: районних та міст ВолодимираВолинського, Ковеля, Луцька, Нововолинська.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Заступник голови –
керівник робіт з ліквідації надзвичайної
ситуації регіонального рівня
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