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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
05 травня 2020 р.

Луцьк

№ 41

Про оприлюднення на офіційному веб-сайті облдержадміністрації
оперативної інформації щодо зайнятих ліжок (відсоток)
в закладах охорони здоров’я області, визначених для
госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19
Відповідно до пункту 8 постанови Кабінету Міністрів України від 11
березня 2020 року № 211 (із змінами) «Про запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2», доручення керівника робіт з ліквідації наслідків
медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного
рівня пов’язаної із поширенням корона вірусної хвороби COVID-19 від 05
травня 2020 року № 6, з метою інформування закладів охорони здоров’я про
можливість проведення планових заходів з госпіталізації та планових операцій
на території Волинської області:
1. Управлінню охорони здоров'я облдержадміністрації (Валерій
РУЦЬКИЙ) спільно з управлінням інформаційної політики та цифрової
трансформації облдержадміністрації (Каріна МАРИНЕВИЧ) забезпечити
оприлюднення на офіційному веб-сайті облдержадміністрації оперативної
інформації щодо зайнятих ліжок (відсоток) в закладах охорони здоров’я
області, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком
COVID-19, згідно з додатком щоденно, починаючи з 06.05.2020 року.
2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на начальника штабу
з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації медико - біологічної надзвичайної
ситуації в області (Костянтина РОМАНЧУКА).
Заступник голови керівник робіт з ліквідації надзвичайної
ситуації регіонального рівня

Тетяна ЩЕРБАК

Валерій Руцький 249 112
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Додаток
до розпорядження керівника робіт
з ліквідації наслідків медикобіологічної надзвичайної ситуації
природного характеру регіонального
рівня, пов’язаної із поширенням
коронавірусної хвороби COVID-19
від 05 травня 2020 року №41

Оперативна інформація в розрізі лікувальних закладів області першої хвилі
щодо зайнятих ліжок (відсоток) хворими на COVID-19
Назва лікувального
закладу
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