РОЗПОРЯДЖЕННЯ
КЕРІВНИКА РОБІТ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ
НА ТЕРИТОРІЇ УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ
31.03.2020

Ужгород

№ 3______________

Про організацію проведення протиепідемічних заходів щодо мінімізації
поширення коронавірусної хвороби COVID-19 серед
населення району
Відповідно до статей 75 і 76 Кодексу цивільного захисту України,
Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року №11,
Плану реагування на надзвичайні ситуації державного рівня, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 №223, постанови Кабінету
Міністрів України від 11.03.2020 р. №211 „Про запобігання поширенню на
території України коронавірусу СОVID-19”, Положення про штаб з ліквідації
наслідків надзвичайної ситуації, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх
справ від 26.12.2014 р. №1406, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
16.01.2015
за
№ 47/26492,
розпоряджень:
голови
Закарпатської
облдержадміністрації від 27.03.2020 №178 „Про призначення керівника робіт з
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації”,
голови райдержадміністрації
30.03.2020 №125 „Про призначення керівника робіт з ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації на території району”, з метою забезпечення безпосередньої
організації і координації робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації медикобіологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня,
пов’язаної з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 на території району:
1. КНП „Ужгородська районна клінічна лікарня Ужгородської районної ради”
(Голуб О.Є.), КНП „Ужгородський районний центр первинної медико-санітарної
допомоги Ужгородської районної ради” (Шинкаренко Л.Ф.) організувати:
медико-санітарний нагляд за контактними із підтвердженим випадком
захворювання на COVID-19, визначений чинним законодавством України;
медичну допомогу в осередку інфікування COVID-19 відповідно до вимог
наказу МОЗ України від 28.03.2020 №722 „Організація надання медичної
допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)”;
здійснити належний контроль за проведенням на місцях медичними
працівниками медичних закладів району медико-санітарного нагляду за
контактними із підтвердженим випадком захворювання на COVID-19 та надання
медичної допомоги в осередку інфікування COVID-19 відповідно до вимог наказу
МОЗ України від 28.03.2020 №722 „Організація надання медичної допомоги
хворим на короновірусну хворобу (COVID-19)”.
3. Головам виконавчих комітетів Середнянської селищної, сільських рад
забезпечити в повному обсязі проведення карантинних та дезінфекційних заходів,

спрямованих на запобігання поширенню
COVID-19 на відповідній
адміністративно-територіальній одиниці району.
4. Ужгородському районному відділенню поліції Ужгородського відділу
поліції Головного управління національної поліції у Закарпатській області
(Крулько В.М.), КНП „Ужгородський районний центр первинної медико-санітарної
допомоги Ужгородської районної ради” (Шинкаренко Л.Ф.), головам виконавчих
комітетів Середнянської селищної, сільських рад
забезпечити контроль за
режимом самоізоляції та карантинними заходами на території району.
5. Ужгородській міськрайонній філії державної установи „Закарпатський
обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я
України”
(Пшеничний О.Г.) здійснювати організацію протиепідемічних заходів в осередках
інфікування COVID-19 відповідно до вимог наказу МОЗ України від 28.03.2020
№722 „Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу
(COVID-19)”.
6. Головам виконавчих комітетів Середнянської селищної, сільських рад,
Ужгородській міськрайонній філії державної установи „Закарпатський обласний
лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України” (Пшеничний О.Г.),
Ужгородському
районному
управлінню
Головного
управління
Держпродспоживслужби у Закарпатській області (Чернов П.В.), Ужгородському
районному відділенню поліції
Ужгородського відділу поліції Головного
управління національної поліції у Закарпатській області (Крулько В.М.),
Ужгородському міськрайонному
відділу управління державної служби
надзвичайних ситуацій України у Закарпатській області (Ільницький В.Б.),
Ужгородському районному територіальному центру соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) (Гомович І.І.), при підтвердженні випадків
інфікування, на території району
на коронавірусну хворобу COVID-19
забезпечити:
визначення та маркування меж територій карантину шляхом встановлення
інформаційних знаків, табличок про введення особливого режиму проведення
протиепідемічних заходів;
інформування населення про визначення меж територій карантину, а також
впровадження профілактичних, протиепідемічних та інших заходів;
належне облаштування (освітлення, шлагбауми, санітарні бар’єри, наявність
необхідної кількості примірників медико-санітарних декларацій тощо) контрольнопропускних пунктів на в’їздах і виїздах із територій карантину, осередків спалаху
інфекційної хвороби;
пропуск осіб, які залишають території карантину або в’їжджають у неї за
умови проведення медичного огляду з безконтактною термометрією і заповнення
медико-санітарної декларації та направлення на обстеження осіб з підозрою на
гострі респіраторні захворювання;
обмеження руху громадського транспорту, за винятком перевезення
персоналу медичних та екстрених служб, підприємств та установ, які забезпечують
життєдіяльність населення;
проведення дезінфекційних заходів у житлових, виробничих, навчальних,
санітарно-побутових та інших приміщеннях, будівлях і спорудах, щоденної

дезінфекції та інших територій населених пунктів;
надання допомоги особам з інвалідністю, особам похилого віку та іншим
малозахищеним верствам населення щодо отримання ними пенсій, оплати
комунальних послуг, доставки продуктів харчування та предметів першої
необхідності, з метою зниження ризику їх зараження із залученням працівників
соціальних служб, громадських та волонтерських організацій;
контроль за суб’єктами господарювання щодо проведення ними поточної
дезінфекції приміщень та реалізації продуктів харчування в фасованому та
ізольованому вигляді. На входах, виходах і в місцях розрахунку провести
маркування (позначення) місць перебування відвідувачів для забезпечення
дотримання ними безпечних (санітарних) відстаней;
доведення до населення рекомендацій щодо обмеження пересування
громадян на власному автомобільному транспорті між населеними пунктами
району, районами та регіонами України;
створення формувань цивільного захисту із залученням громадських та
волонтерських організацій для проведення великих обсягів робіт з ліквідації
наслідків надзвичайної ситуації, зокрема проведення заходів із санітарної обробки
людей, спеціальної обробки майна, одягу, транспорту та об’єктів.
7. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Керівник робіт з ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації – перший заступник
голови райдержадміністрації
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