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Про посилення контролю за дотриманням протиепідемічних заходів
на території Волинської області, запобігання поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19 під час проведення урочистих
заходів з нагоди святкування 30-ї річниці Дня Незалежності України
Відповідно до статті 75 Кодексу цивільного захисту України,
розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 №338-р (зі змінами)
«Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим
надзвичайної ситуації», з метою забезпечення виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 09 грудня 2020 року №1236 «Про встановлення карантину
та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» зі змінами (далі –
Постанова), виконання листа Управління Служби безпеки України у Волинській
області від 19 серпня 2021 року № 54/6/153-1549 та з метою запобігання
поширенню на території області гострої респіраторної хвороби COVID-19,
зокрема під час проведення урочистих заходів з нагоди святкування 30-ї річниці
Дня Незалежності України:
1. Головам районних державних адміністрацій, головам територіальних
громад, керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, керівникам
територіальних підрозділів міністерств та інших центральних органів
виконавчої влади в області відповідно до повноважень та в межах чинного
законодавства забезпечити:
1) неухильне дотримання протиепідемічних заходів та обмежень, що
встановлені Постановою для відповідного рівня епідемічної небезпеки;
2) проведення широкого інформування та роз’яснювальної роботи серед
населення щодо встановлених протиепідемічних заходів та обмежень, для
відповідного рівня епідемічної небезпеки, а також обов’язкового їх дотримання

підприємствами, установами, організаціями, їх посадовими особами, фізичними
особами;
3) посилення заходів з комунікації щодо інформаційної кампанії по
вакцинації від COVID-19 на регіональному рівні, у тому числі на рівні
територіальних громад та старостинських округів.
2. Управлінню охорони здоров’я обласної державної адміністрації (Роман
РУДОКВАС) забезпечити неухильне дотримання медичними працівниками
закладів охорони здоров’я, які надають допомогу хворим на COVID-19, вимог
галузевих стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID- 19)»,
які затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 28 березня
2020 року № 722 «Організація надання медичної допомоги хворим на
коронавірусну хворобу (COVID-19)».
3. Головному управлінню Національної поліції в області (Юрій
КРОШКО), командиру військової частини 1141 Національної гвардії України
(Василь ГУРТОВСЬКИЙ), Головному управлінню Держпродспоживслужби в
області (Богдан ЛОЗИНСЬКИЙ) забезпечити посилений контроль за
виконанням обмежень, що визначені Постановою та вжиття, передбачених
чинним законодавством заходів для притягнення до відповідальності осіб за їх
порушення.
4. Головному управлінню Держпродспоживслужби у Волинській області
(Богдан ЛОЗИНСЬКИЙ), Головному управлінню Національної поліції в області
(Юрій КРОШКО) відповідно до повноважень:
вжити додаткових заходів щодо посилення контролю за дотриманням
суб’єктами господарювання та населенням обмежувальних протиепідемічних
заходів, визначених Постановою, з дотримання вимог щодо носіння масок в
громадських будинках та спорудах, в громадському транспорті, під час
проведення масових заходів, дотримання фізичної дистанції, дотримання вимог
щодо кількості пасажирів в громадському транспорті, контролю дотримання
режиму самоізоляції особами, які підлягають самоізоляції.
5. Начальнику штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної
надзвичайної ситуації в області (Роман РУДОКВАС) довести це розпорядження
для виконання до відповідальних виконавців.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Заступник голови керівник робіт з ліквідації надзвичайної
ситуації регіонального рівня
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