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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
29 травня 2020 року

Луцьк

№ 56

Про внесення змін до розпоряджень
від 30 квітня 2020 року № 39 та від 05 травня 2020 року № 41
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 24 квітня 2020 року № 331 «Про невідкладні
заходи щодо забезпечення державних фінансових гарантій медичного
обслуговування пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19,
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та належної оплати праці медичних та
інших працівників, які надають медичну допомогу таким пацієнтам», постанови
Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 (із змінами) «Про
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», з метою забезпечення
виконання заходів з протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 на
території області:
1. Підпункт 1 пункту 7 Розпорядження від 30 квітня 2020 року № 39 «Про
проведення обсервації (ізоляції) осіб, які здійснюють перетин державного
кордону» вилучити.
2. Додаток 1 розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків медикобіологічної надзвичайної ситуації природного характеру регіонального рівня
пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 від 05 травня 2020
року № 41 «Про оприлюднення на офіційному веб-сайті облдержадміністрації
оперативної інформації щодо зайнятих ліжок (відсоток) в закладах охорони
здоров’я області, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим
випадком COVID-19» викласти у такій редакції:
«Оперативна інформація в розрізі лікувальних закладів області, які надають
стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою
COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, щодо зайнятих ліжок»
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3. Штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації
регіонального рівня:
1) довести це розпорядження для виконання керівникам робіт з ліквідації
наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру
районного та міського (міст обласного значення) рівнів;
2) забезпечити належний контроль за виконанням даного розпорядження.
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