
КОП!Я 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 8 

кер1вника з л1кв1дац11 насл1дк1в надзвичайно! ситуаци 

вгд «_22 » квтня 2020 року м. Костянтитвка 

Про вжиття додаткових заход1в з л1квщац11 
насл1дк1в надзвичайноТ ситуаци та 
запоб1гання поширенню гостроТ респ1раторноТ 
хвороби С0УГО-19 

Каб1нет М1н1стр1в Украани 22 квхтня 2020 року ухвалив р1шення щодо подовження 
ди карантинних обмежень у зв'язку з поширенням С0УШ-19 до 11 травня 2020 року. 

3 урахуванням р1шення обласно! ком1с11 з питань техногенно-еколог1чно1 безпеки 
та надзвичайних ситуац1Й вщ 14.04.2020 № 11, розпорядження Кер1вника роб1т з лквщаци 
насл1дк1в надзвичайно! ситуаци по Донецьк1й облает! вщ 16.04.2020 № 13, постанови 
головного державного сан1тарного л1каря Украши вщ 21.04.2020 № 1 1 : 

1. КНП «Багатопрофшьна Л1карня 1нтенсивного Л1кування Костянтин1вськоГ 
м1ськоТ ради» (Руденко), КНП «1нфекц1йна лхкарня м.Костянтин1вки» 
(Шейченко), КП «Центр первинно! медико-сан1тарно1 допомоги 
Костянтин1всько1 м1сько1 ради» (Шишимарева), Костянтин1вськ1й районнш 
ф1л11 ДУ «Донецький обласний лабораторний центр МОЗ Украши» (Вел1чко), 
Костянтин1вському районному управлхнню Держпродспоживслужби в 
Донецьк1Й облает! (1льченко), Костянтин1вському Державному пожежно -
рятувальному загону 16 ГУ ДСНС УкраТни у Донецьк1й облает! (Нечволод), 
Костянтин!вському в!дд!ленню пол!щ1 Бахмутеького в!дд!лу пол!ц!1 ГУ 
Нац!онально1 пол!ц!'1 у Донецьк!й облает! (Коз!нцева), управл!нню 
комунального господарства (Заварз!н) забезпечити виконання «Плану 
реагування на медико-б!олог!чну надзвичайну ситуац!ю природного характеру 
державного р!вня, пов'язаною !з поширенням коронав!русно1 хвороби СОУЮ-
19 в Донецьк!й облает!», затвердженого розпорядженням Кер!вника роб!т з 
л!кв!дац!1 наел!дк!в надзвичайно! ситуац!! по Донецьк!й облает! в!д 16.04.2020 
№ 13, в межах повноважень. 

Терм!н: протягом пер!оду карантину 

2. П!дприемствам, уетановам, орган!зац!ям уе!х форм влаеноет! в межах 
повноважень забезпечити виконання Порядку проведения обов'язковоТ 
госп!тал!зац!1 ое!б до обсерватор!в/!золятор!в, зг!дно вимог Постанови Кабинету 
М!н!етр!в в!д 11 березня 2020 р. № 211 "Про запоб!гання поширенню на 
територ!!" Украши гостро! респ!раторно1 хвороби СОУШ-19, епричинено!' 
коронав!руеом 8АК8-СоУ-2" (!з зм!нами). Забезпечити заповнення особами, як! 
потребують обсервац!] в!дпов!дноУ форми Декларац!], затверджено! 
протокольним р!шенням обласно! ком!с!1 з питань техногенно-еколопчио! 
безпеки та надзвичайних еитуац!й в!д 14.04.2020 № 11 

1НАЛ0М 
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Терм!н: протягом пер!оду карантину 



3. З п д н о рекомендаций головного державного сан1тарного л1каря Украши вщ 
21.04.2020 № И заборонити в1двщування кладовиш, на територИ' м1ста пщ час 
Поминального тижня з 25 по 28 кв1тня 2020 року, кр1м зд1йснення обряд1в 
поховань 3 дотриманням заход1в особистоУ безпеки та за наявност! засоб1в 
захисту. Заборонити рух транспорту до кладовиш, кр1м вантажних автомоб1л1в, 
спецтехн1ки та транспорту, зад1яного в обрядах поховання. 

4. Костянтин1вському вщдшенню пол1цп Бахмутеького В1дд1лу пол1цп ГУ 
Нацюнально! пол1цп у Донецьк1й облает! (Коз!нцева) забезпечити посилене 
патрулювання м!ських кладовиш з 25 по 28 кв!тня 2020 року з метою 
недопущения скупчення людей. 

5. В!дд!лу 3 питань надзвичайних ситуац1й , оборонно'! та моб!л!зац!йно'1 роботи 
(Моековк!на) розм!стити 1нформац1ю в ЗМ1 щодо заборони в!дв!дування 
кладовиш п!д час Поминального тижня. 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 


