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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
25 квітня 2020 року

Луцьк

№ 35

Про надання оперативної інформації щодо зайнятих
ліжок хворими в закладах охорони здоров’я
Відповідно до статті 75 Кодексу цивільного захисту України,
розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 року № 338-р
«Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим
надзвичайної ситуації», на виконання розпорядження керівника робіт з
ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного
характеру державного рівня пов’язаної із поширенням коронавірусної
хвороби COVID-19 від 25 квітня 2020 року № 25 «Про надання оперативної
інформації», з метою оперативного вжиття заходів з протидії розповсюдженню
коронавірусної хвороби COVID-19, ліквідації її наслідків та оперативного
інформування:
1. Управлінню охорони здоров’я обласної державної адміністрації
(Валерій РУЦЬКИЙ) забезпечити подання інформації до ДУ «Центр
громадського здоров’я МОЗ України» згідно з додатком щоденно до 16.00
години на e-mail: vgz.moz@gmail.com.
2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на начальника штабу
з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації медико - біологічної надзвичайної
ситуації в області (Костянтина РОМАНЧУКА).
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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 25 квітня 2020 року № 35

Оперативна інформація
в розрізі областей щодо зайнятих ліжок хворими на COVID-19 в закладах
охорони здоров’я

Область

Волинська

Кількість ліжок в ЗОЗ першої хвилі
Кількість
Зайняті
апаратів ШВЛ
Всього
хворими на
зайнятих
ліжок
COVID-19
хворими на
COVID-19

Кількість ліжок в інших ЗОЗ
Кількість
Зайняті
апаратів ШВЛ
хворими на
зайнятих
COVID-19
хворими на
COVID-19

