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РОЗПОРЯД}КЕННЯ
вiд 18.04.2020 р. Миколаi'в

Про органiзацiю заходiв щодо
недопущення поширення
KopoHaBipycнoi хвороби COVID- 1 9
на територii MicTa Миколаева

м4

За iнформацiею управлiння охорони здоров'я MI\4P, станом на 18.04,2020
виявлено п'ятий випадок iнфiкування на COVID-i9:

- медичIIа сестра КНП N4MP кЩПМСfi J.Гs4)) t

рокУ народя(ення проживаюLIи за адресою цеtттральнлtй раiiон мкрн.
TepHiBKa вул. . контактуваJIа з хворою на Bipyc COVID-19

|7,04,2а20 отрtлпtаний позитивний результат PI{K Bipycy COVID-19.
ХворiЙ призначено лjкyванпя вiдповiдно до протоколу надання медичноi

допомоги"
Проведене епiдрозслiдування, визI{аченi KollTaKTHi особи в кiлькостi 3-х

близьких родлrчiвл а саме;
- чоловiк
- донька
- силI

:-,-,
-.it.,

р.н.;
р.н."

Bci гriдоЗрiлr З 15.04.2020 перебуВаютъ на самоiзоляцiТ.

керуючись статтею 75 Кодоксу цивiлъного за}исту Украiни, статтею 5

]ЗryrУ УКРаiНИ "ПРО Захист Еаселенr$I вiд iнфекщiйних-*ворЪб'', постановою
Кабiнеry MiHicTpiB Украiки вiд 09.01.214 лЬ 11 О'Про .чru.рлйеЕItя Подоження
шро €диIry державну систему цивiльного захисту" з метою запобiгання
поширенню на територii УкраТни KopoнaBipycy СОVID_19 та з урахуванням
постанови Itабiнеry MiHicTpiB УкраТни вiд i 1.03.2020 Ns 2l1 "Про запобiгання
поширенню на територii Украiни KopoHaBipycy COVID_19" (зi змiнами):



tr. Начальнику управлiння охорони здоров'я ММР (Шамрай I.B.):
- IIровеýти протиепiпемiощогiчнi заходи в Кнп ммр "Micbka лiкарня

N4", в якiй працюс гр. , визначити коло коЕтактних осiб, провести
тестуванЕя контактних осiб на COVID-i9.

TepMiH: 2l.Q4.2a2a

.п&4"

TepMiH: Z|.04.2020
надати до ГУНП в МиколаТвськiй

- провести деsiнфекцiЙry обI99*J_примiщень КНП ММР "MicbKa лiкарня

областi для подаJIьшого виявленшI контактних ооiб;
TepMiH: 18.04.2020

* сIIиски контактних осiб . _ надати до .Щепартаменту )Itкг lиMP
для проведення дезiнфекчiТ пiд'iЪдiв, лiфту, прилеглоi територiТ до
багатоквартирних будинкiв контактних осiб;

TepMiH: 2L04.2CI20

- зобов'язати керiвникiв медичних установ lпл.миколаева посили контроль
за станом здоров'я пiдпорядкованого медичного пepcoнaJry.

TepMiH: 18.04.2020

2. Помiчнику командира двгрЗ дснС УкраТни (Островський ю.в.)
здiйснити дезiнфекцiйну обробку приватного домоволодiння за адресою мкрн,
TepHil Обробку помешкань провести пiоля стримання
письмовоТ згоди власникlв зазначених квартир.

TepMiH: l8.04"2020

З. Заступнику начаJIьника управлiння превентивноТ дiяльностi ГУНП в
Миколаiвськiй областi (Катrмиков Ф.I.):

- продовr(ити дiяльнiсть з виявлення Bcix контактних осiб хворих"
TepMiH: постiйно

- провести роботу з хворою
та iT контактниL,Iи особами щодо необхiдностi дотриманця самоiзоляцii

вlдповlдЕUlьностi за порушення санiтарного законодавства.
TepMiH: негайно

Керiвник робiт з лiквiдацii' наслiдкiц Ё1____ ъ* 
.ъ

надзвичайкоТ ситуацii ВолоЙiмир КРИЛЕНКО


