ЧЕРНIГIВСЬКА ОБЛАСНА ДЕР}ItАВНА АДМIНrСТРАЦIЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
КЕРIВНИКА РОБIТ З ЛIКВIДАЦII
НАСЛIДКIВ НАДЗВИЧАЙНОi

ситуАцIi

29

квiтня

Jф

2020 року

25

Про деякi

питання
роботи обсерваторiв

Вiдповiдно до вимог Кодексу цивiльного захисту Украiни, ЗУ кПро
захист населення вiд iнфекцiйних хвороб>, постанови Кабiнету MiHicTpiB
Украiни вiд 8 квiтня 2020 року ]ф 262 кПро Bнece}lнrr змiн до flостанови
Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 11 березпя2020 р. Nl 211), рiшенtrя обласrrоi
KoMicii ТЕБ та НС вiд 27 квiтtrя 202а року Ng16

зобов'язуrо:
1.

Транспортування органiзованих груп людей на госпiталiзацirо до
обсерваторiв (iзоляторiв) проводити за наступIlими маршрутами:
- Пункт пропуску <HoBi Яриловичi> - селище Рiпки - м. Чернiгiв
(вул. Шевченкq, l05a);
- Пункт пропуску KHoBi Яриловичi> - селище Рiпки - м. Чернiгiв с. Кiптi - с. Мала Кошелiвка (вул. Лiсова, l);

- Пункг пропуску KCeHbKiBKa> м. Городня

-

2.

(вул. Шевченка, l05a);

м,

Черrriгiв

Пункт пропуску KCeHbKiBKa)) - м. Горолня - м. Чернiгiв - с. Кiгrтi с. Мала Кошелiвка (вул. Лiсова, l),
Щепартамецту екоrrомiчного розвитку та сiльськог0 госrlоларсl,ва
Чернiгiвськоi ОДА, fепартаменту з питань цивiльного захис,r,у ,га
оборонноi роботи ЧернiгiвськоТ ОДА (координацiя - В. Загайний)

забезпечити перевезення органiзованих груп людей на госпiтаrriзацiю до
обсерваторiв (iзоляторiв) за вказаними у п.1 маршрутами.
З 30.04.2020 dо прuйняmmя BidпoBi.drtozo pi.uleHHst

3.

Щепартаменту культури i туризму, нацiоналыrостей та релiгiй
Чернiгiвськоi ОДА у випадку неможJIивостi забезпечити приготуI}аFIня
iжi для харчування осiб у закJIадах для обсервацii забезпечити доставку
продуктiв харчування та готових страв.
З 30.04. 2020 do прuйtlяl?ll1lя

Bi,dпclBi й tozcl pi

tt

Lct tt t:L

2

4. Головному управлiннlо Нацполiцii в областi

4.|.

Забезпечити цiлолобову охорону закладiв для обсервачii: готеJIь
<Профспiлковий> пiдприемства <Навчально-методичний центр
профспiлок> (Чернiгiв, вул. ТТТевченка, 105а), КНП кОбласний

дитячий санаторiй кПролiсоо Чернiгiвськоi обласноi

4.2,

Керiвник

ради

(Нiжинський район, с.Мала Кошелiвка, вул.Лiсова>, 2).
З 30.04.2020 dо прuйняmmя вidповidноzо рiulення
Забезпечити супровiд органiзованих груп лrодей за маршрутами,
вказаними у п.1. даного розпорядження

Андрiй ПОДОРВАН

