ЧЕРНIГIВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
КЕРIВНИКА РОБIТ З шквтдмш
НАСЛIДКIВ НАДЗВИЧАЙНОI
СИТУАЦII
24 квiтня

2020 року

№ 23

Про заходи щодо протидй
COVID-19
в
м. Носiвка,
селищi Варва та с. Журавка

Вiдповiдно до вимог Кодексу цивiльного захисту Украши, ЗУ «Про
захист населения вiд iнфекцiйних хвороб», враховуючи подання Директора
ДУ «Чернiгiвський обласний лабораторний центр МОЗ Украши», Головного
державного санiтарного лiкаря у Чернiгiвськiй областi (листи вiд 24.04.2020
№ 03.1-24/688, № 03.1-24/689, №03.1-24/690)
зобов'язую:
1. Визнати м. Носiвка, селище Варва та с. Журавка Варвинського району
осередками спалаху небезпечног iнфекцi1 викликано) гострою
респiраторною хворобою, спричиненою коронавiрусом COVID-19.
2. Носiвськiй районнiй державнiй адмiнiстрацi1, виконавчому
комггету Наствськот мтсько] ради, Варвинськгй районнiй
державнiй адмiнiстрацi1, виконавчому комггету Варвинськот
селищноi ради, Журавськiй сiльськiй радi
2.1.
Визначити обскти та примiщення для
проведения
дезiнфекцiйних заходiв та забезпечити пiдроздiли Управлiння ДСНС
Украши в областi та ДУ «Чернiгiвський обласний лабораторний центр
МОЗ Украгни» дезiнфiкуючими засобами та засобами захисту;
2.2. Органiзувати iнформування населения про визначення меж
територiй карантину, а також впровадження профiлактичних,
.
.
.
.
протиешдем1чних та гнших заходгв;
2.3. Органiзувати надання допомоги особам з iнвалiднiстю, особам
.
.
похилого втку та гншим мало захищеним верствам населения щодо
отримання ними пенсiй, оплати комунальних послуг, доставки
продукттв харчування та предметiв першот необхiдностi з метою
зниження ризикiв 1х заражения iз залученням соцiальних служб,
громадських та волонтерських органiзацiй;
2.4. Органiзувати обробку дорiг та вулиць м. Носiвка, селища Варва та
с. Журавка дезiнфекцiйними засобами.

Невлдкладно
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3. Варвинськтй

районнiй

державнiй

адмiнiстрацii',

Журавськiй

стльськгй радi

3 .1.

У взаемодй з Срiбнянською та Прилуцькою районними
.
.
державними
адмтнгстрашями
визначити
мгсця
встановлення
контрольно-пропускних пунктiв на в'1здi/ви1здi до з Варвинського
району таз с. Журавка.
3.2.
Кiлькiсть
контрольно-пропускних
пункпв
визначити
районнiй кoмicii' ТЕБ та НС за погодженням з вiддiлом Нацiонально1
полiцii' в районi та виходячи iз реальних можливостей задiяння
.
.
кадрових та матерталъних ресурств.
3.3.
Забезпечити облаштування контрольно-пропускних пунктiв
(освiтлення, харчування, обiгрiв - спiльно з Управлiнням ДСНС
Украши в областi), чергування медичного працiвника (дистанцiйне
вимiрювання температур и - спiльно з У правлiнням охорони здоров' я
облдержадмiнiстрацii') вiдповiдно до вимог Методичних рекомендацiй
.
.
щодо порядку утворення та шяльносп контрольно-пропускних
пунктiв, що створюються на кордонi карантинног зони, затверджених
розпорядженням Керiвника робiт з лiквiдацй наслiдкiв медико
бюлопчнот надзвичайно) ситуацп природного характеру державного
рiвня пов'язанот iз поширенням коронавiрусно'i хвороби COVID-19
В. Ляшка вiд 4 квiтня 2020 року № 17.
3.4.
В'1зд вантажного транспорту на територiю Варвинського
району дозволити тiльки для забезпечення життедтяпьносп населения.

3 .5.

Вжити заходiв щодо припинення руху автомобiльного
транспорту по територп Варвинського району, по автодорогах, крiм
в Тзду/витзду через контрольно-пропускний пункт.
2. ДУ «Чернгпвський обласний лабораторний центр МОЗ Укратни»

3 .1. Виявити контактних осiб i скласти списки по 1 та 2 хвилi та
передати пiд розписку по 1 екземпляру Управлiнню охорони здоров'я
облдержадмiнiстрацй, Головному управлiнню Нашональнот полщп
Украгни в областi, органу мiсцевого самоврядування, Управлiнню
ДСНС Украгни в областi для контролю за самотзоляшею та
використання на контрольно-пропускних пунктах (особи, якi визнанi
контактними, не мають права покидати межi зони карантину).
3.2. Провести тестування 1 хвилi осiб, якi мали контакт з хворим на
COVID-19.
3.3. Отримати вiд всiх контактних осiб iнформацiйну згоду про
.
.
самотзоляшю.
3.4. Проводити дезiнфекцiйнi
iнфекцiйного захворювання.

заходи

в

осередку

небезпечного
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3.5. Установити контроль за виконанням самоiзоляцi1 та отримувати
iнформацiю про стан здоров' я.
3.6. Закриття спалаху
останнього хворого.

провести

через

14

днтв

шсля

одужання

Невьдкладно
4.

Управлiнню ДСНС Укратни в областi
4.1. Органiзувати проведения дезiнфекцiйних заходiв в мiсцях
визначених Носiвською районною державною адмiнiстрацiсю,
виконавчим комiтетом Носiвсько1 мтсько) ради, Варвинською
районною
державною
адмцпстрашею,
виконавчим
комiтетом
Варвинськот селищнот ради i Журавськот сшьськот ради.
4.2. Залучити спецiальнi
м. Носiвка Носiвського
Варвинського району.

автомобiлi для iнформування населения
району, селища Варва та с. Журавка

4.3. Забезпечити чергування працiвникiв на контрольно-пропускних
пунктах для проведения дезiнфекцi1 транспорту.

Невьдкладно
5.

Головному управлiнню Нацiонально'i noлiцi'i в областi
5 .1. Здiйснювати контроль за дотриманням режиму самотзоляцп
особами, якi мали контакт з хворим на COVID-19 в м. Носiвка
Носiвського району, селищi Варва та с. Журавка Варвинського району.
5.2. Залучити спецiальнi
м. Носiвка Носiвського
Варвинського району.

автомобiлi для iнформування населения
району, селища Варва та с. Журавка

5.3. Забезпечити чергування працiвникiв на контрольно-пропускних
пунктах Варвинського району для перевiрки документiв i не
допущения витзду iз населеного пункту осiб iз числа контактних.

Невьдкладно
6.

Службi автомобiльних дорiг у Чернiгiвськiй областi
встановити попереджувальнi знаки про заборону в 'Узду транспорту на
територiю Варвинського району та напрямку обтзду населеного пункту
с. Журавка.
3 25 квипня 2020 року до закриття спалаху

7. Варвинськiй райдержадмiнiстрацi'i, Варвинськтй селищнiй радi,
Журавськгй сiльськiй радi
поховання померлих вiд коронавiрусно1 хвороби COVID-19 проводити
вiдповiдно до вимог передбачених розпорядженням Керiвника робiт з
лiквiдацi'i наслiдкiв медико-бюлопчног ситуацп природного характеру
державного рiвня пов 'язанот iз поширенням коронаыруснот хвороби
(COVID-19) № 6 вiд 27.03.2020 «Щодо органтзацй поховання померлих
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осiб вiд коронавiрусноi' хвороби» та постанови Головного державного
санiтарного лiкаря Украши № 4 вiд 27.03.2020 «Про затвердження
Тимчасових рекомендацiй щодо безпечного поводження з тiлами
померлих осiб з пiдозрою або пiдтвердженням коронавiрусноi' хвороби
(COVID-19)».
8. Координацiю робiт щодо проведения поховання покласти на
директора Департаменту житлово-комунального господарства та
паливно-енергетичного
комплексу
облдержадмiнiстрацii'
Кривенка В.Г.

Керiвник

Андрiй ПОДОРВАН

