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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
21 жовтня 2020 р.

м. Луцьк

№ 85

Про посилення контролю за дотриманням протиепідемічних заходів
на території Волинської області у зв’язку із значним поширенням гострої
респіраторної хвороби COVID-19
Відповідно до cтaттi 75 Кодексу цивільного захисту України, статей 6, 11,
31 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», постанов
Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами) і від 22 липня 2020 року
№ 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених
протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі
змінами), відповідних розпоряджень керівника робіт з ліквідації наслідків
медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного
рівня пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, з метою
запобігання поширенню на території області гострої респіраторної хвороби
COVID-19 на території Волинської області:
1.
Головному управлінню Національній поліції у Волинській області
(Юрій КРОШКО), Управлінню охорони здоров'я облдержадміністрації
(Людмила ТИМОЩУК) разом з Державною установою «Волинський обласний
лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» (Наталія ЯНКО) та
за участю органів місцевого самоврядування забезпечити контроль за
дотриманням умов самоізоляції особами з підтвердженим випадком COVID-19
та контактними особами, які перебувають на самоізоляції, а також виконання
протиепідемічних вимог під час здійснення пасажирських перевезень.
2.
Головному управлінню Держпродспоживслужби у Волинській
області (Богдан ЛОЗИНСЬКИЙ) посилити державний нагляд (контроль) за
дотриманням санітарного законодавства і здійснення протиепідемічних заходів
закладами дошкільної освіти, закладами громадського харчування, фізичної
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культури та спорту, ринками, закладами, що надають послуги з розміщення,
об'єктами торгівлі продовольчими та непродовольчими групами товарів тощо.
3.
Районним
державним
адміністраціям,
органам
місцевого
самоврядування активізувати роз'яснювальну роботу щодо дотримання
санітарно-епідеміологічних
вимог
та
передбачену
законодавством
відповідальність за їх порушення.
4. Рекомендувати органам місцевого самоврядування забезпечити
виділення додаткових транспортних засобів з метою зменшення скупчення осіб
у громадському транспорті у години пікового навантаження.
5. Начальнику штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної
ситуації в області (Костянтин РОМАНЧУК):
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 цього розпорядження.

Перший заступник голови –
керівник робіт з ліквідації надзвичайної
ситуації регіонального рівня
Костянтин РОМАНЧУК 777 606
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