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Про посилення протиепідемічних
заходів та вакцинації населення від
COVID-19
Відповідно до статті 75 Кодексу цивільного захисту України, статей 6,
11, 31 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб»,
постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року №641 «Про
встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних
заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби
СОУШ-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2» (із змінами), у зв’язку із
стрімким ростом захворюваності на СОУГО-19 серед населення області, у тому
числі збільшенням кількість інфікувань здобувачів освіти та працівників
закладів освіти, що потребує вжиття заходів, спрямованих на мінімізацію
безпосередніх фізичних контактів між учасниками освітнього процесу:
1. Керівникам робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної
надзвичайної ситуації природного характеру місцевого рівня, пов’язаної із
поширенням коронавірусної хвороби СОУГО-19 спільно з управлінням освіти і
науки облдержадміністрації (Людмила ПЛАХОТНА):
1.1. відповідно до ситуації в конкретних регіонах організувати освітній
процес у закладах загальної середньої освіти для учнів 5-11 класів з
використанням технологій дистанційного навчання щонайменше протягом
двох тижнів;
1.2. у закладах професійної (професійно-технічної) освіти організувати
перехід на навчання за дистанційною та/або змішаною формою навчання з
внесенням відповідних змін до графіка освітнього процесу та розкладу занять;
1.3. забезпечити контроль за дотриманням рекомендацій щодо
протиепідемічних заходів у гуртожитках у період дії карантину в зв’язку з
поширенням коронавірусної хвороби, затверджених постановою Головного
санітарного лікаря України від 04.08.2020 № 48.
2. Керівникам робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної
надзвичайної ситуації природного характеру місцевого рівня, пов’язаної із
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поширенням коронавірусної хвороби СОУГО-19, регіональному координатору
проведення вакцинальної кампанії від гострої респіраторної хвороби СОУГО19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2 (Наталія ЯНКО), начальнику
управління охорони здоров'я облдержадміністрації (Юрій ЛЕГКОДУХ)
спільно з міськими, селищними та сільськими головами територіальних
громад області:
2Л. вжити всіх необхідних заходів для збільшення кількості
вакцинованого населення від коронавірусної хвороби СОУГО-19, особливо у
віці понад 60 років, у територіальних громадах;
2.2. забезпечити контроль за проведенням вакцинації від СОУГО-19
виїзними мобільними бригадами людей віком понад 60 років в частині
дотримання графіків виїздів даних бригад у населені пункти, де немає пунктів
вакцинації;
2.3. забезпечити взаємодію з керівниками закладів охорони здоров’я
первинної медичної допомоги з метою координації вакцинації на рівні
населених пунктів, розміщення інформації про графіки вакцинації у людних
місцях, створення належних умов для проведення вакцинації від СОУГО-19 у
кожному населеному пункті.
3. Начальнику штабу з ліквідації наслідків ме дико-біологічної
надзвичайної ситуації в області (Костянтин РОМАНЧУК) довести це
розпорядження для виконання керівникам робіт з ліквідації наслідків медикобіологічної надзвичайної ситуації природного характеру районного та міського
(міст обласного значення) рівнів, регіональному координатору проведення
вакцинальної кампанії від гострої респіраторної хвороби СОУГО-19,
спричиненої коронавірусом ЗАИЯ-СоУ-З, управлінню освіти і науки
облдержадміністрації та міським, селищним
і сільським головам
територіальних громад області.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Заступник голови керівник робіт з ліквідації надзвичайної
ситуації регіонального рівня
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