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Луцьк
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Про призначення керівника закладу обсервації (ізоляції)
Відповідно до статті 75 Кодексу цивільного захисту України,
розпорядження голови облдержадміністрації від 27.03.2020 № 170 «Про
переведення територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного
захисту Волинської області у режим надзвичайної ситуації», 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 14
квітня 2020 року № 25 «Про забезпечення обов’язкової госпіталізації осіб, які
здійснюють перетин державного кордону, до обсерваторів (ізоляторів) у
Волинській області» (зі змінами) з метою забезпечення належного
функціонування закладу для обсервації (ізоляції) осіб у зв’язку з поширенням
коронавірусної хвороби COVID-19:
1. Призначити БОСНЮКА Павла Зіновійовича керівником закладу
обсервації (ізоляції) – Волинського обласного ліцею з посиленою військовофізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні, що розташований по
вул. Володимирській, 137 у м. Ковель, Волинської області.
2. Керівнику закладу обсервації (ізоляції):
1) призначити адміністрацію закладу та визначити їм функціональні
обов’язки;
2) забезпечити дотримання встановлених вимог по проживанню та
організувати роботу закладу обсервації відповідно до «Тимчасових
рекомендацій щодо облаштування спеціалізованих закладів, призначених для
обсервації на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби
COVID-19» затверджених постановою Головного державного санітарного
лікаря України від 2 квітня 2020 року № 6.
3. Виконкому Ковельської міської ради (Олег КІНДЕР), Головному
управлінню Національної поліції в області (Юрій КРОШКО), управлінню
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охорони здоров’я облдержадміністрації (Валерій РУЦЬКИЙ), головному
державному санітарному лікарю області (Наталія ЯНКО), управлінню
транспорту та зв’язку облдержадміністрації (Наталія ОСТАПКОВИЧ),
управлінню ДСНС України в області (Володимир ГРУШОВІНЧУК),
управлінню економічного розвитку та торгівлі облдержадміністрації (Андрій
ТКАЧУК),
управлінню
житлово-комунального
господарства
облдержадміністрації (Андрій ПИРІГ) забезпечити в закладах обсервації
організацію виконання заходів з охорони публічної безпеки та порядку,
медичного забезпечення, транспортного забезпечення, харчування та утилізації
відходів.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Заступник голови керівник робіт з ліквідації надзвичайної
ситуації регіонального рівня
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