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РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 6
уповноваженого кер1вника з Л1квщац11 насл1лк1в надзвичайно! ситуацп
в1д « 30

березня 2020 року

м. Костянтитвка

Про орган1зац1ю заход1в з метою м1н1М1зац11
поширеннякоронав1русно1 хвороби (С0УШ-19)
Враховуючи вимоги розпорядження кер1вника роб1т з л1кв1дац11 насл1дк1в медикоб10лог1чно1' надзвичайно! ситуац!! природного характеру державного р1вня пов'язано! 13
пощиренням корона в1русно1 хвороби С0УГО-19 в1д 26 березня 2020 р. 2 «Про
орган1зац}Ю заход1в з метою м1н1М1зацн поширення коронав1русно1 хвороби (С0УГО-19)
П1Д час проведения д1агностики», постанови головного державного сан1тарного л1каря
Донецько! облает! вщ 24.03.2020 № 1 «Про запоб1гання подальшого занесения та
розповсюдження у Донецьк1й облает! випадк!в коронав!русно1 хвороби (СОУГО-19),
рекомендащй начальника рег!онального штабу з л!кв1дащ1 насл!дк1в надзвичайноТ ситуацп
вщ 28.03.2020 № 03-2020, в!д 28.03.2020 № 05-2020:
1.

Заборонити роботу малих арх!тектурних форм (МАФ) на колесах та моб1льних
кав'ярень (зг1дно 1з листом 1з ДонецькоТ ОДА, Донецько! обласноТ ВЦА в1д
27.03.2020 № 0.4/16-1876/4-20).

2.

Створити ком1с1ю з проведения рейд-обстежеиь об'ект1В торг1вл1 та пщприемств
сфери послуг щодо додержання обмежувальних заходхв протиеп1дем!чного
режиму у склад!: представник!в виконавчого ком1тету м!сько1 ради,
пгГокуратури, Костянтин?вського в!дд!лення 1Тол1ц!1 Бахмутського йддшу
П0Л1Ц11 ГУ Нац!онально1 пол!ц!1 у Донецьк!й облает!, Костянтин!вського
районного управл!ння Держпродспоживслужби в Донецьк!й облает!. Ком!с!1
щрденно зв!тувати перед уповноваженим кер!вником з л!кв1дац!1 насл1дк!в
надзвичайно! ситуац!"! про проведену роботу з обстеження об'ект!в торпвл! та
п!дприемств сфери послуг. В!дд!лу ^економ!ки ! торг!вл! (Власенко) щоденно
!нформувати Донецьку обласну державну адм!н!страц!ю на електронну адресу
(18.о(1а@с1п.йОУ.иа) про вжит! заходи (зг!дно !з постановою головного
державного сан!тарного л!каря ДонецькоТ облает! в!д 24.03.2020 № 1 «Про
запоб!гання подальшого занесения та розповсюдження у Донецьюй облает!
випадив коронав!русноТ хвороби (С0УШ-19)
Костяитин!вському в!дд!ленню пол!ц!Т Бахмутського в1дд!лу полхцп ГУ
Нац!ональноТ'пол!ц!Т у Донецьк!й облает! (Коз!нцева) щоденно надавати
!нформац!ю до штабу з л!кв!дац!Т насл!дк!в надзвичайноТ ситуац!Т про складен!
адм!н!стративн! протоколи за статтею 44'' Кодексу УкраТни про адм!н!стративн!
правопорушення, виявлен! п!д час рейд-обстежень об'ект!в торпвл! та
п!дприемств сфери послуг щодо додержання обмежувальних заход!в
протиеп!дем!чного режиму.
Пункт 13 розпорядлсення уповноваженого кер!вника з л!кв!дац!Т насл!дк!в
йноТ ситуац!Т в!д 25.03.2020 № 2 вважати таким, що втратив чинн!сть.
ого вЩдшу
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В1ддшу економ1ки 1 торпвл! (Власенко) забезпечити ведения Журналу рейд1вобстежень об'ект1в торпвл! та п!дприемств сфери послуг щодо додержання
обмежувальних заход!в протиеп!дем!чного режиму та складання Акту за
результатами зазначених обстежень (зг!дно !з додатками).
Директору КП «Центр первинноТ медико-сан!тарно1 допомоги Костянтин!всько1
м!сько1 ради» (Шишимарева):
- створити на баз! КП «Центр первинноГ медико-сан!тарно1 допомоги
Костянтин!всько1 м!сько1 ради» моб!льну медичну бригаду для
оперативного проведения забору б!олопчного матер!алу у ос!б, у яких е
п!дозра !нф!кування коронав!русй'ою хворобою (С0УЮ-19), у склад! вод!я
та одного медичного прац!вника;
забезпечити бригаду засобами !ндив!дуального захисту;
придбати необх!дн! медичн! вироби та обладнання для забезпечення
моб!льно1 медично'Т бригади
(зпдно !з розпорядженням кер!вника роб!т з л!кв!дащТ насл!дк!в медикоб!олопчно1 надзвичайно'! ситуац!! природного характеру державного р!вня,
пов'язано! !з поширенням коронав!русно! хвороби С0УЮ-19 в!д 26 березня
2020 р. № 2 «Про орган!зац!ю заход!в з метою м!н!м!защ! поширення
коронав!русно! хвороби (СОУГО-19) п!д час проведения диагностики» - лист
Департаменту охорони здоров'я Донецько! ОДА в!д 28.03.2020 № 05-2020).
7.

Костянтин!вськ!й районн!й ф!л!1 ДУ «Донецький обласний лабораторний
центр МОЗ Укра!ни» (Вел!чко) надати рекомендац!! щодо утил!зац!!
використаних засоб!в !ндив!дуального захисту ос!б, що залучаються до
л!кв!дац!! насл!дк!в надзвичайно! ситуац!!.

8.

Управл!нню комунального господарства (Стриг!на) замовити трафарети для
транспортних засоб!в, що зд!йснюють к;пец!альн! перевезення прац!вник!в
стратег!чно важливих п!дприемств, орган!зац!й, установ м!ста.

9.

В!дд!лу економ!ки ! торпвл! (Власенко) п!дготувати та над1слати запити до
кер!вник!в крупних п!дприемств м!ста та району щодо можливостеи надання
допомоги в забезпеченн! продуктами харчування ос!б, як! залучен! до надання
медично! допомоги у зв'язку !з протй)д!ею коронав!русн!й хвороб! (СОУГО-19)
та пост!йно знаходяться на робот!.

10.

Магазинам, розташованим на територ!! м!ста, яким дозволена торпвля п!д час
карантину, забезпечити продаж фасовано! продукц!!.

11.

КП «Комунтранс» (Д!л!н), ус!м ритуальним службам, розташованим на
територ!! м!ста,,поховання померлих в!д коронав!русно! хвороби зд!йснювати з
обов'язковим дотриманням наступних вимог (зпдно !з розпорядженням
кер!вника роб!т з л!кв!дац!1 насл!дк!в медико-б!олог!чно1 надзвичайно! ситуац!!
природного характеру державного р!вня пов'язано! !з поширенням
коронав!русно! хвороби СОУГО-19 в!д 27 березня 2020 р.' Ко 6 «Щодо
орган!зац!! поховання померлих ос!б в!д коронав!русно! хвороби ()ЗОУГО-19) лист Департаменту охорони здоров'я Донецько! ОДА в!д 28.03.2020 № 022020):
-!ла^померлих мають бути оброблен! дез!нфекц!йним хлорвм!сним розчином
Й1,ен1 в непроникнии герметичнии пакет-мниок;
ого вщдшу
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- поховання тша здшснюеться у щ1льно закрит1Й трун1;
- при здшсненн! поховання померлого дозволяеться перебувати одночасно у
прим1щенн1 не бгльше як одна особа на 10 квадратних метр1в та забезпечити
вщстань м1ж ними не менше н1ж 1,5 метри;
- зд1йснювати обл1К ос1б, як1 були присутн! пщ час поховання 1з зазначенням
дати 1 часу перебування: пр1звище, 1м'я, по батьков!, адреси проживания,
контактного номеру телефону;
- ведения обл1ку м1сць поховання померлих.
12.

КНП «Багатопроф1Льна Л1карня 1Нтенсивного л1кування Костянтин1всько1
(Руденко), КНП«1нфекц1йна л1карня м.Костянтин1вки»

М1сько1 ради»

(Шейченко):
- провести розрахунки щодо необхщно! К1лькост1 продукт1в харчування для
забезпечення ос1б, яи залучен! до надання медичноУ допомоги у зв'язку 13
протид1ею коронав1русн1й хвороб! (С0УШ-19) та пост1йно знаходяться на
робот!;
- провести розрахунки та надати до штабу з л1кв1дац11 насл1дк1в надзвичайноТ
ситуац!! потребу щодо необх!дноТ к!лькост! медикамент!в та медичного
обладнання, засоб!в !ндив!дуального захисту.

13.

Костянтин!вському в!дд!ленню пол!ц!Т Бахмутського в!дд!лу пол!ц!Т ГУ
Нац!ональноТ пол!ц!Т у Донецьк!й облает! (Коз!нцева):
сприяти фах!вцям Костянтин!вськоТ районноТ ф!л!Т ДУ «Донецький
обласний лабораторний центр МОЗ УкраТни» у встановлен! м!сцезнаходження
контактних ос!б з хворими на корона в!русну !нфекц!ю, та ос!б, як! прибули з
краТн, де зарсестрован! спалахи коронав!русноТ !нфекц!Т;
- приймати передбачен! законодавством заходи щодо ос!б, як! п!длягають
само!золяц!Т, та и порушують
(зг!дно !з постановою головного державного сан!тарн?&го Л1каря ДонецькоТ *"
облает! в!д 24.03.2020 № 1 «Про запоб!гання подальшого занесения та
розповсюдження у Донецьк!й облает! випадк!в коронав!русноТ хвороби
(С0УГО-]9).

14.

Продовжити роботу тимчасовоТ п20тиеп!дем!чноТ ком!с!Т (Коваленко) та
забезпечити виконання м!сцевого плану протиеп!дем!чних заход!в щодо
запоб!ганню поширенню гостроТ респ!раторноТ хвороби СОУЮ-19.

15. - Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

В!ктор ВАСИЛЕНКО

