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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
24 квітня 2020 р.

Луцьк

№ 34

Про внесення змін до розпорядження
від 04 квітня 2020 року № 15
(щодо продовження карантину)
Відповідно до статті 75 Кодексу цивільного захисту України, на
виконання вимог розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня
2020 р. № 338-р «Про переведення єдиної державної системи цивільного
захисту у режим надзвичайної ситуації», постанови Кабінету Міністрів України
від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2», (зі змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України
від 22 квітня 2020 р. № 291) (далі – Постанова), розпорядження голови
облдержадміністрації від 27 березня 2020 р № 170 «Про переведення
територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту
Волинської області у режим надзвичайної ситуації» (із змінами):
1. Внести до розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків медикобіологічної надзвичайної ситуації природного характеру регіонального рівня,
пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 від 04 квітня 2020
року № 15 «Про посилення карантинних заходів», такі зміни:
1) у пункті 1:
цифри і слово “24 квітня” замінити цифрами і словом “11 травня”;
2) у пункті 2:
в абзаці першому цифри і слово “24 квітня” замінити цифрами і словом
“11 травня”;
3) у підпункті 9:
в абзаці третьому слова “протиепідемічних заходів” замінити словами і
цифрами “протиепідемічних заходів. Маршрути руху транспортних засобів, які
були погоджені уповноваженим підрозділом Національної поліції в період дії
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карантину до 24 квітня 2020 р., вважаються такими, які продовжують діяти на
період встановлення карантину згідно з цією постановою”;
абзац четвертий після слів “сфери оборони, правопорядку та цивільного
захисту” доповнити словами “, осіб, які виявили бажання бути донорами крові
та (або) її компонентів, на підставі посвідчення донора крові та (або) її
компонентів або на підставі довідки, що видається донору за місцем медичного
обстеження чи давання крові та (або) її компонентів”;
4) доповнити розпорядження пунктом 31 такого змісту:
“31. На період встановлення карантину та протягом 30 днів після
закінчення такого періоду дозволяється залучення працівників окремих
професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з
обслуговуванням населення, визначених переліком професій, виробництв та
організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним
медичним оглядам, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
23 травня 2001 р. № 559 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 21, ст. 950),
строк періодичного профілактичного медичного огляду яких припав на період
карантину, без проходження відповідного профілактичного медичного
огляду.”;
5) пункт 4 викласти у такій редакції:
«4. Проведення протиепідемічних заходів, пов'язаних із самоізоляцією
осіб, проводиться у Порядку затвердженому пунктом 4 Постанови.»;
6) у пункті 5:
в абзаці третьому слова і цифру “визначених абзацом четвертим пункту
4 цієї постанови” замінити словами і цифрами “які підлягають самоізоляції
виключно у зв’язку з досягненням 60-річного віку”;
доповнити пункт після абзацу шостого новим абзацом такого змісту:
“особи, що дали згоду на самоізоляцію з використанням електронного
сервісу “Дій вдома” Єдиного державного веб-порталу електронних послуг до
перетину державного кордону або перетину контрольних пунктів в’їзду на
тимчасово окуповану територію та виїзду з неї, не підлягають обсервації
(ізоляції) у випадках, передбачених абзацами п’ятим та шостим цього пункту.”
У зв’язку з цим абзаци сьомий – тринадцятий вважати відповідно
абзацами восьмим – чотирнадцятим;
2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
Заступник голови керівник робіт з ліквідації надзвичайної
ситуації регіонального рівня
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