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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
14 квітня 2020 р.

Луцьк

№ 25

Про забезпечення обов’язкової госпіталізації осіб, які здійснюють
перетин державного кордону, до обсерваторів (ізоляторів)
у Волинській області.
Відповідно до статті 75 Кодексу цивільного захисту України, постанови
Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2020 р. № 255 «Про внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211»,
розпорядження голови облдержадміністрації від 27 березня 2020 р № 170 «Про
переведення територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного
захисту Волинської області у режим надзвичайної ситуації» протокольного
рішення позачергового засідання Волинської регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 14 квітня 2020 р.
№10, розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної
надзвичайної ситуації природного характеру регіонального рівня пов’язаної із
поширенням коронавірусної хвороби COVID -19 на території Волинської
області від 9 квітня 2020 року № 22 «Про порядок проведення обов’язкової
госпіталізації осіб, які здійснюють перетин державного кордону, до
обсерваторів (ізоляторів)» з метою удосконалення організації протиепідемічних
заходів з протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 на території
Волинської області:
1 Затвердити Перелік спеціалізованих закладів для організації обсервації
(ізоляції) осіб у Волинській області (далі – Перелік) додаток 1.
2. Головам
Володимир-Волинської,
Ківерцівської,
Ковельської,
Любомльської, Луцької, Шацької райдержадміністрацій:
1) забезпечити укладання договорів на відшкодування вартості
використання закладів з проведення обсервації (ізоляції), внесеними до
Переліку. Форма договору згідно додатку 2;
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
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2) проінформувати керівника робіт з ліквідації наслідків медикобіологічної надзвичайної ситуації природнього характеру регіонального рівня
пов’язаною із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, про стан
укладання договорів на відшкодування вартості використання закладів з
проведення обсервації (ізоляції), до 17 квітня 2020 року на електронну адресу:
shtab.vl@ukr.net .
3. Затвердити форму інформованої добровільної згоди особи, яка
здійснює перетин державного кордону, на обов’язкову госпіталізацію до
обсерваторів (ізоляторів), додаток 3.
4. Визначити
відповідальним
за
взаємодію
області
з
взаємодоповнюючими регіонами (Рівненська, Житомирська, Київська області
та м. Київ), які забезпечують поселення осіб до обсерваторів (ізоляторів), що
перетинають
кордон,
заступника
голови
облдержадміністрації
Анатолія КОСТИКА.
5. Управлінню
транспорту
та
зв’язку
облдержадміністрації
(Наталія ОСТАПКОВИЧ), Управлінню Державної служби України з
надзвичайних ситуацій в області (Володимир ГРУШОВІНЧУК), головам
Володимир-Волинської, Ківерцівської, Ковельської, Любомльської, Луцької,
Шацької райдержадміністрацій укласти договори на надання транспортних
послуг для перевезення осіб, що підлягають обсервації та проінформувати
керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації
природнього характеру регіонального рівня пов’язаною із поширенням
коронавірусної хвороби COVID-19до 17 квітня 2020 року на електронну адресу:
shtab.vl@ukr.net .
7. Cтруктурним підрозділам облдержадміністрації, айдержадміністраціям,
виконкомам міських (міст обласного значення) рад, об’єднаним територіальним
громадам, територіальним органам міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади:
1) розпочати виконання заходів повного обсервування з 12.00 14 квітня
2020 року.
2) заходи з обсервації (ізоляції) проводити відповідно до повноважень з
дотриманням вимог чинного законодавства.
8. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.
Додатки:

1. Перелік спеціалізованих закладів для організації обсервації
(ізоляції) осіб у Волинській області

2. Зразок типового договору;
3. Форма інформованої добровільної згоди особи, яка здійснює
перетин державного кордону, на обов’язкову госпіталізацію до
обсерваторів (ізоляторів);

Заступник голови –
керівник робіт з ліквідації надзвичайної ситуації
регіонального рівня
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