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Луцьк

№13

Про збір даних щодо забезпеченості закладів охорони здоров'я
Відповідно до статті 75 Кодексу цивільного захисту України,
розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 р. № 338-р «Про
переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим
надзвичайної ситуації», виконання розпорядження керівника робіт з ліквідації
наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природнього характеру
державного рівня пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19
від 02 квітня 2020 року №13 «Про збір даних щодо забезпеченості закладів
охорони здоров'я» та з метою збору інформації щодо потреб та забезпеченості
закладів охорони здоров’я, незалежно від форми власності, щодо залучення до
боротьби із коронавірусною хворобою (СОVID-19):
1. Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації (Ігор ВАЩЕНЮК)
зібрати контактні дані (email, телефон) керівників закладів охорони здоров’я
області визначених у Додатку 1 (пункти 5-7) до розпорядження керівника робіт
з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природнього
характеру державного рівня пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби
COVID-19 від 02 квітня 2020 року №13 та проінформувати Державне
підприємство «Медичні закупівлі України».
2. Керівникам закладів охорони здоров’я області, незалежно від форми
власності, які мають діючу ліцензію на анестезіологію та дитячу анестезіологію
до 15:00 04 квітня 2020 року внести інформацію до Системи щодо
забезпеченості медичними виробами та/або медичним обладнанням,
необхідним для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і
поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій
коронавірусної хвороби (COVID-19), наявного персоналу та ліжко-місць.
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3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на начальника
штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації регіонального рівня ( Ігор
ВАЩЕНЮК).
Заступник голови керівник робіт з ліквідації надзвичайної
ситуації регіонального рівня
Юрій Левчук 751 679

Тетяна ЩЕРБАК

Додаток 1
до розпорядження керівника робіт з
ліквідації
наслідків
медикобіологічної надзвичайної ситуації
природного характеру регіонального
рівня пов’язаної із поширенням
коронавірусної хвороби СОVID-19 від
02.04.2020 р. №13
Перелік закладів охорони здоров’я незалежно від форми власності,
які мають діючу ліцензію на анестезіологію та дитячу анестезіологію
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