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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
31 березня 2020 р.

Луцьк

№ 12

Про організацію обсервації осіб, що могли бути в контакті
з хворими на гостру респіраторну хворобу COVID-19
та надання оперативної інформації
Відповідно до статті 75 Кодексу цивільного захисту України, Плану
реагування на надзвичайні ситуації державного рівня, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 № 223, постанови
Кабінету Міністрів України від 29 березня 2020 р. № 241 «Про внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211»,
розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної
надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня пов’язаної із
поширенням корона вірусної хвороби COVID-19 від 31.03.2020 року №12 «Про
надання оперативної інформації», розпорядження голови облдержадміністрації
від 27 березня 2020 р № 170 «Про переведення територіальної підсистеми
єдиної державної системи цивільного захисту Волинської області у режим
надзвичайної ситуації» з метою оперативного вжиття заходів з протидії
розповсюдження коронавірусної хвороби COVID – 19, ліквідації її наслідків та
оперативного інформування керівництва:
1. Районним державним адміністраціям, виконкомам міських (міст
обласного значення) рад, об’єднаним територіальним громадам забезпечити:
1) готовність до використання за призначенням спеціалізованих закладів
для організації обсервації (ізоляції), осіб, що потребують обсервації (ізоляції),
згідно з додатком;
2) щоденне (до 12.00) інформування головного державного санітарного
лікаря області (Наталія ЯНКО) про: кількість людей, які проходять обсервацію;
місце обсервації (назва та адреса об’єкта); ємність об’єкта обсервації.
2. Луцькому прикордонному загону (Олег ВОВК), головному державному
санітарному лікарю області (Наталія ЯНКО) при перетині державного кордону
громадянами забезпечити:
1) виявлення осіб, що відвідували країни (регіони) із місцевою передачею
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вірусу в громаді та інших осіб, які були в контакті з хворим на гостру
респіраторну хворобу COVID-19;
2) тимчасове утримання та ізоляцію цих осіб;
3) організувати інформування районних державних адміністрацій,
виконкомів міських (міст обласного значення) рад про виявлених осіб, які
підлягають обсервації.
3. Управлінню транспорту та зв’язку облдержадміністрації (Наталія
ОСТАПКОВИЧ), управлінню ДСНС України в області (Володимир
ГРУШОВІНЧУК), Головному управлінню Національної поліції в області (Юрій
КРОШКО), управлінню патрульної поліції в області Департаменту патрульної
поліції Національної поліції України (Андрій КРУТЕНЬ), районним державним
адміністраціям, виконкомам міських (міст обласного значення) рад
організувати транспортування осіб що потребують обсервації до визначених
спеціалізованих закладів.
4. Управлінню
охорони
здоров'я
облдержадміністрації
(Ігор
ВАЩЕНЮК), головному державному санітарному лікарю області (Наталія
ЯНКО), управлінню економічного розвитку та торгівлі облдержадміністрації
(Андрій ТКАЧУК), районним державним адміністраціям, виконкомам міських
(міст обласного значення) рад організувати проведення обсервації (протягом
14 днів після перетину державного кордону) у спеціалізованих закладах осіб,
що підлягають ізоляції та забезпечити медичне спостереження за ними.
5. Головному державному санітарному лікарю області (Наталія ЯНКО)
щоденно до 18.00 надавати інформацію кількість людей, які проходять
обсервацію, із вказанням місця обсервації (назва та адреса об’єкта), через
Штаб НС (e-mail: povoroznyk.igor@gmail.com).
6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
Додаток:

Об'єкти обсервації, їх адреси, ємність, готовність та кількість
розміщених осіб
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