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Про проведення системного моніторингу заходів громадського здоров’я з
реагування на COVID -19 на території Волинської області
В рамках забезпечення реалізації заходів реагування на надзвичайну
ситуацію у сфері громадського здоров’я, пов’язану із поширенням коронавірусної
хвороби COVID-19 на території України, спричиненої коронавірусом SARS-CoV2, з метою проведення системного моніторингу ситуації на території області та
відповідного збору інформації, започаткованого спільною ініціативою між
Регіональним бюро ВООЗ в Європейському регіоні, Європейською Комісією та
Європейською обсерваторією з питань систем охорони здоров’я і політики,
Моніторингу реагування системи охорони здоров’я на COVID-19:
1. Затвердити «Регіональний моніторинг заходів громадського здоров’я з
реагування на COVID-19 на території Волинської області» (далі - PHRM) (додаток
1).
2. Управлінню ДСНС у Волинській області (Костянтин РОМАНЧУК),
Управлінню цивільного захисту облдержадміністрації (Олександр БЛАЩУК),
Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації (Валерій РУЦЬКИЙ), ДУ
«Волинський ОЛЦ МОЗ України» (Наталія ЯНКО), Департаменту фінансів
облдержадміністрації (Ігор НИКИТЮК), Управлінню інформаційної політики та
цифрової трансформації облдержадміністрації (Каріна МАРИНЕВИЧ),
Управлінню транспорту та інфраструктури облдержадміністрації (Наталія
ОСТАПКОВИЧ), Управлінню освіти, науки та молоді облдержадміністрації
(Людмила ПЛАХОТНА), Управлінню економічного розвитку та торгівлі
облдержадміністрації (Андрій ТКАЧУК), Управлінню культури, з питань релігій
та національностей (Ольга ЧУБАРА), Департаменту соціального захисту
облдержадміністрації (Оксана ГОБОД), Головному управлінню Національної
поліції у Волинській області (Юрій КРОШКО), Головному управлінню
Держпродспоживслужби у Волинській області (Богдан ЛОЗИНСЬКИЙ), КП
«Волинська обласна клінічна лікарня» (Олександр ДУДАР), КП «Волинський
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
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обласний центр громадського здоров’я» (Сергій НОВОСАД) забезпечити надання
інформації згідно інструменту моніторингу в межах повноважень та у визначені
терміни. Інформацію надавати регіональному координатору на електронну
адресу: gydsesvolin@ukr.net
3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
Додаток - Регіональний моніторинг заходів громадського здоров’я з
реагування на COVID-19 на території Волинської області.
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