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Про органiзацiю заходiв щодо
недопущеншI поширеннrt
KopoHaBipycHoT хвороби COVID- 1 9
на територiТ MicTa Миколаева

Керуючись статге}о 75 Кодексу цивiльного захисту УкраiЪи, статтею 5 Закону
УкраiЪи "Про захист населення вiд iнфекцiйних хвороб", постановою Кабiнету
MiHicTpiB УкраiЪи вiд 09.01 .20|4 J\b 1l "Про затвердження Положення про едину
державну систему цивiльного захисту" з метою запобiгання поширенню на територii '

УкраiЪи корошавiрусу COVID-l9 та з урахуванням постанови Кабiнеry MiHicTpiB
УкраiЪи вiд 11.0з.2020 м 2l1 О'Про запобiгання поширенню на територiТ УкрЙи
KopoHaBipycy COVID- 19" (зi змiнами):

1. У разi вIб{влення KopoHaBipycHoT хвороби CovID_lg в мiсцях спiльного
проживан}IJI на териТорii м.Миколасва (гуртожитки, будинки-iнтернати для осiб
похилого Biky та iнвалiдiв, дитячi булинки-iнтернати, далi - Заклади) керуватись
Порядком органiзацii протиепiдемiчних заходiв у разi виявленIuI noporruuipycHoT
хвороби coVID-l9 в мiсцях спiльного проживання, затвердженого розlrорядженIUIм
керiвника робiт з лiквiдацiТ наслiдкiв медико-бiологiчноi надзвичаtноТ ситуацii
природнОго харакТеру дерЖавногО рiвнЯ пов'язанОi iз поширецюIп4 KopoHaBipyoHoT
хвороби COVID-19 вiд 30.04.2020 Ng27.

2. ЩиректорУ департаменту житлово-комунаJIьного господарства ммр
(коренсв с"м.), диреюору департаменту працi та соцiального захисту населення
ммр (василенко С.м.) органiзувати здiйсненнll дезiнфекцiт примiщень загального
користування В Закладах комунальнот форми власностi у разi виявлення
KopoHaBipycHoT хвороби COVID-19 серед iх мешканцiв.

3" !иреКтору деПартаменту працi та соцiа-шьного захисту населенIuI ММР
(Василенко С.М.) забезпечити соцiальний супровiд осiб, що проживають в Закладах
та перебувають в самоiзоляцii шляхом органiзацii допомоги у доставцi харчових
продуктiв, засобiв гiгiени, лiкарських засобiв та медичцих виробiв.



4. Начаrrьнику управлiнrrя охорони здоров'я ММР (Шамрай I.B.) забезпечити
медичне спостереженIuI осiб, що проживЕlють в Закладах та перебувають в
самоiзоляцii.

5. Затвердити <Алгоритм похованIuI осiб, якi померли вiд KopoHaBipycHoi
хвороби COVID - 19 для КП ММР <МиколаТвська ритуiLльна слryжба>>, що додасться.
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