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Про організацію та проведення
заходів дезінфекції
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня
2020 р. № 338-р "Про переведення єдиної державної системи цивільного
захисту у режим надзвичайної ситуації", розпорядження голови
облдержадміністрації від 27 березня 2020 р. № 170 "Про переведення
територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту у
режим надзвичайної ситуації" для належного проведення заходів
профілактичної дезінфекції для запобігання розповсюдженню коронавірусної
хвороби COVID -19 серед населення області:
1. Головному державному санітарному лікарю області (Наталія ЯНКО),
Управлінню ДСНС України в області (Володимир ГРУШОВІНЧУК) розробити
та до 20 квітня 2020 року затвердити у керівника робіт "План проведення
заходів профілактичної дезінфекції з метою запобігання розповсюдженню
коронавірусної хвороби COVID -19 серед населення Волинської області".
2. Головному державному санітарному лікарю області (Наталія ЯНКО),
навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності
Волинської області (Сергій Шмига), районним державним адміністраціям,
виконкомам міських (міст обласного значення) рад, об’єднаним територіальним
громадам, суб’єктам господарювання усіх форм власності організувати
спеціальну підготовку (інструктаж) працівників підприємств, установ та
організацій, які залучаються до здійснення заходів дезінфекції.
3. Управлінню з питань оборонної роботи та взаємодії
з
правоохоронними органами облдержадміністрації (Валентин СУШИК)
організувати взаємодію з командирами військових частин та інших військових
формувань дислокованих на території області щодо залучення їх підрозділів
радіаційного, хімічного і біологічного захисту до проведення заходів
дезінфекції на території області.
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4. Управлінню житлово-комунального господарства облдержадміністрації
(Андрій ПИРІГ), управлінню транспорту та зв’язку облдержадміністрації
(Наталія ОСТАПКОВИЧ), управлінню ДСНС України в області (Володимир
ГРУШОВІНЧУК), головному державному санітарному лікарю області (Наталія
ЯНКО), районним державним адміністраціям, виконкомам міських (міст
обласного значення) рад, об’єднаним територіальним громадам, суб’єктам
господарювання усіх форм власності:
1) визначити дезінфекційні засоби та порядок їх поповнення; перелік
об'єктів та періодичність проведення дезінфекції кожного з них; порядок
проведення дезінфекції.
2) організувати проведення дезінфекційних заходів у транспортних
засобах; приміщеннях, будівлях і спорудах різного призначення; дезінфекції
проїжджої частини доріг, тротуарів, прибудинкових та інших територій
населених пунктів;
3) інформацію про проведення заходів дезінфекції надавати щочетверга
до регіонального штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної
ситуації на електронну адресу: shtab.vl@ukr.net.
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