
укрАIнА
микоJ{АIвськд MICьKA рАдА

КЕРIВНИК РОБIТ
з лIквцдцli нАслIдкIв мЕдико_БIологгчноi надзвичМноiситуАЦri природного хАрАкТЕру, пов,язднот й riбйиршннrlм
KoPoHABIPycHoi хвороБи CovID_lg нА тЕриторli йrстд

миколА€вА

,вул.АдмiFалlська l4, пl.МиколаТв, 54001, тел,37-З6-14, факс з7_3ý-l7, E-mail: ns(amkada.goy.ua

розпоряджtЕння
вiд 21 .04.2020 р.

Про оргаrriзацiю зttходiв tIIодо
недопуl IIен}{я п0.11Jирен ня
KopoHaBipycHoТ хвороби COVID- 1 9
на територii MicTa N{лtколасва

МиколаiЪ м5

За iнформацiсю управлiltitя охорони здоров'.tt ммр, cTa}IoM на 2l .о4.2а20
вия]]лено t]иIIадки irrфiкування на CoVrD-19" Отримаttилi позитlавпий результат РНКBipycy C0VID-19 у контактIIих осiб п'ятсli хвороТ, ,,ед,r.,rоi-...rро, i(нп ммр(ЦПМСД }Ь4) в кiлькостi З-х блiтзr,r,п* рuдпr.tiв. з Itlax ,

двое дiтей.
Bci xBtipi з 15.04.2020 перебувають на самоiзtlэтяцiТ. 18.04.2020 р, l0 взводо}i

двгрЗ цснС УкраiнИ проведенО дезiнфекЦiйну обробку доь,Iоволодiння т]0 riрhlgг"lrоТ
TcpltтopiT.

Y::,i,':::_j :,::".бiома,герiа;r 
на обстеriсеrтня IIJIIJ - амбула'орI]о (при

::"т:::::ir-:л:1,-,j]luр.r) Проведена рентгенографiя огл tl"oq,ZOZO р. i з

в
l"

Обстетtення методом
сарrоiзоляцii,

liJlP на COVID- i9
. друхiI{на. Скаргl.t вiлсутнi.

I]роведено 1"/.04.2а20 р. Перебувас на

HlI щодо хвороi на COVID-l9

2" П'ятерО медичниХ працiвниКiв, якi контактувutи. 2I.04,2020 р у медичнихпрацiвникiв взят0 бiоматерiал на оботехсенно *.iодо, плР на CovID-lg, Bciперебувалоть на самоiзоляцii.

t, I'ромадянка категOрично вiдьtовлястl,ся вiдгоспiталiзацiТ (rrаявна пI4сь]\{ова вiлмова), Ъпu*од"rься на амбчлаторlIоN{у лirсуваннi. УхвороТ ви,IвJIено 7 контакттlих ооiб, блрtзьких родичiв (з яких i*o. дir.И) та нянi.



Керуючисъ cTaTTeIQ 75 Кодексу цивiльног0 захисту Украiни, статтею 5 Заrсону
украiъи "про захист населоння вiд iнфекцiйних хвороб", постаgовою Кабiнеry
MiHicTpiB Уrсраiни вiд 09.01.214 N9 11 "Про затверджекня Положенця про сдину
державну систему цивiлького захисту" з метою запобiгання fiоширoнню на терlл"горii
Украiни KopoHaBipycy COVID-I9 та з урахуванrulм постанови Кабiнеry MiHicTpiB
Украtни вiд 1|.В.2а20 Jф 211 "Про запобiгання поширенню на територiТ УкраiЪи
KopoнaBipyoy COVID, 19" (зi змiнами):

1. Начальнику управлiння охорони здоров'я ММР (Шамрай I.B.):
- прOвести протиецiлемiодогiчнi заходи в КНII ММР "MicbKa лiкарня N93", в

якiй лiкувався гр. визначити коло контактних осiб, провести
TecTyBaHIuI KoHTaKTrlITx осiб на COVID-l9.

TepMiH: 2L04,2020

- провести дезiнфекuiйtrч обообку
в яких мiг знаход}Iтися гр. l

примitцень КIfП ММР "MicbKa лiкарня М3"
та його KoHTaKTHi особи

TepMiH: 21.04,2020

- сlrиски KoHTaKTH}tx осiб г, Iадати до ГУI]П в Миколаiвськiй
областi для полальшого виявлення контактнрlх осiб, вжиття заходiв lцодо переведеннrI
ix на самоiзоляцiю;

'IepMiH: 21,а4"2020

- Двiчi на день в телефонному режимi уточнювати cTaI{ злоров'lt осiб з rriдозрою
на COVID-19, якi перебувають на салrоiзоляцii;

TepMiH: постiйно

- ПРи ОТриL{аннi данрlх про виявленIIя нових хвOрих чи ко}Iтактних осiб
НаДаВаТИ ДОвiдКУ на електронIlу адресу rлтабу дs@щklddа.gg]Luа iз зазначенняL,{
мобiльних телефонiв так}lх осiб для вiдпрацrоваrrня Гунп в Миколатвсъкiй областi
кола контактних осiб.

Tepпrirr: постiйно

2. !епартамент)i ЖКГ ММР (Брюкаr,ий О.В,):
- ПрОВести ЗактIючну дезiнфекцiйrrч примiшегrь загального користування

ryртожитку за адресою: Е

TepMiH: 2|.04.2020

* IrРОВеСТИ РОЗ'яСнюваJIьну роботу стOсоRцо доlрип,fання заходiв Kapa}ITI{Hy з
мешканцями гуртожитку за адресоlо; в

TepMiH: 2l.a4.2020

- шосилити контроль за перiодичною де:
загаJIьного користуванIш ryртожитку за адресою :

- проводити дезiнфекцiйку обробку пiд'iЪдiв,
багатоквартирних будинцjв коЕтактних осiб надаЕих

зiнФекцiйr]qю обробкото примililень

TepMilt: з2I.04.2020

лiфтiв, пр1,1леглоТ територiТ до
управлiнrrяN{ охорони здоров'я



ММР:

З.Заступнику начальника управлiння
Млtколаiвськiй областi (Калмиков Ф.I.):

- rrродовжити дiяльнiстъ з виявлення

-провести робоry з хворOк
необхiдностi дотримання самоiзоляцii та
законOдавства. Органiзувати нагJuIд за
самоiзоляцii хвороi та ii контактних осiб.

_ поовести

TeprvriH: з2I"04,2020

превентивноТ дiяльtlостi ГУНП в

контактних осiб хворих.
TepMiH: tlостiйно

та Ti контактЕими особами щодо
вiдповiда.шьностi за порушення оанiтарного
домоволодiнням для доц)имання режиму

Bcix

Терплiн: неr,айно

роз'яснтов&цьlч роботу з м€IrIканця]\{и сусiднiх до будинку хвороi
вулиць (' ) стосовгtо до"tримання заходiв

TepMiH: негайно

- при оц)иманнi iнформацiТ КП ММР "Миколаiвська ритуаJIьна слуя<ба" про

цроводеннrI поховання на територiТ MicTa Миколаева забезпечити збiр даних щодо
осiб, якi приймають участь у церемонii поховання (ШБ, адреса, Ns моб.телефону).

TepMiH: у разi проведення поховань
ша територii м.Миколаева

4. КП ММР "МиколаТвська ритуЕlJIьна служба":
- iнформувати управлiшня патрульноТ полiцiТ в МиколаТвоькiй областi

(тел.:0971717087) пр0 доставку тiл, iнфiкованих COVID-l9 по районах
миколаiъоькоi областi.

TepMiH: завчасно перед виiЪдом

- iнформувати ГУНП в МиколаТвськiй областi (тел.: 06778907'7б, 0б82083565)
про час i мiсце поховання натериторii м.Микопаева тiло iнфiкованих COVID-l9.

TepMiH: не менше нiж за 4 години до похован}UI

5. ММУ .Щержпродспоживслужби у МиколаiЪськiй областi (Рябенкова Н.П.)
cylricHo з адмiнiстрацiями районiв МиколаiЪськоI MicbKoT ради:

- провести обстеженrш на предмет дотриý4ан}UI карантинних обмежень в
торговельних об'ектах в раЙоЕах проживання виявлених хворих на CO\rID-19 в
м.Миколаевi:

пр.
вул
вул
il{Kp

мкрн
вул,

Tepr,tiH: з22.04.2020
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6. !,епар1,амеrrту праrli та соцiа.цьного зах1,Iсту }{асе,,Iення ммр

(Василенко С,М.), .ynni"rro . Touup"c'Bol'{ LIервотrого Хреста YKpaiH1', на^ати

T;;;;"й*,-*Й."":,r""i";J;x""1ж:",l.;Hh,x:xil,#:"cTiMaTepiTepMiH: з22,04.2020

7. Рекомендуватрl ,щу "млtко.цатвськиli обласний лабораторний шентlз моз

УкраТни', cyMicHo iз ГУ}{п в Миколаiвськiй областi отримувати добровiльFIу згоду

особи на провелення протиепiдеплiчних таlабо шрофiлактичних заходiв у плешканцiв

щодо яких, за, даними управлiння охорOни здоров"'я ,чм,, 
IIроведен0

епiдрослiДуванtШ та якиМ рекомендОвано знахОдI,1тися на саi{оlз оляц1l,
Тершriн: з22.04,2020

О.Герасiменя З'7-З6,|


