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МиколаТв

[1ро органiзацiю заходiв щодо
НеДОГryП{еIII Ш ПОШИРеННЯIlt

KopoHaBipycHoT хвороби COVID- 1 9 на

терлrгор ii tvticTa Миtiоласва

Nс9

ПiсляпроВеДенi]яепiдрозслiдУванняllохвороI!{УВсТаноВлеНо.Що
пiд час Велr.rкодня BiH вiдвiдував церкву <Святого Духа) по вул, Академiка

Рильского,66 та контактував з оточуючи},1}1,

За iнфорлrацiею управлiння охорони злоровЪ ммр, стано]\{ на 07,05"2020

пiд.гвердхсенЬ б нових випадкiв iнфilt},ваНrrя на COVID-19:

:

19:

bru*rb' на 08,05.2oz0 пiдrверджеilо l4 HoBlix влtпадкiв iнфirtування на сочID_

p.}r



КеруrочиСь статтеЮ 75 КодекСу шивiльНого заю{сТу УкраiнИ, стат,гею 5 Закону

УкраiнИ 
^'ПрО 

захисТ насgленнЯ вiд iнфеКцiйлtиХ хворобО', пOстановою Itабiнеry

IvIiHicTpiB УrсраiЪИ вiд 09.01.214 }ф 11 О'ПрО затвердження Положоння про едину

державну систему цивiльного захисryО'з метою запобiгання поширенню на територiТ

УкраiЪи'*оро"uфусу COYID-l9 та з ураХуванням постанови Кабiнеry MiHicTpiB

vфыьИ ulд lr.oj.ioiO Ns 211 "ITpo запобiганНя llоширеЕЕIо на територii УкраiЪи

KopoHaBipycy COVID- 19" (зi змiнами):

1. Начальrrику управдiння охорони здоровОя ммР (Шамрай I.B.):
. двiчi rrч дu*i в,Ъrr"фо"ному режимi уточцIовати стан здоров'я родичiв хворих

на COVID-l9, якi перебуваютъ на самоiзоляцii;
_ пров9сти закпючну дозiнфекчiйну обробку примiщень лiкУваЛЬНИХ ЗаЮIаДlВ, В

яких перебували xBopi на COVID-19;
- гIровести тестування Еа KopoнaBipyc контактних осiб хворих на COVID-l9;
- у p*i потрЬб" Еаправити на самоiзоляцiю медшраuiвникiв лiкува,тьних

заклаДiВ, В яких перебУва.пи xB.opi на CoVID-lgi 
-- провести протиепiдемiчнi заходи iз контактними особами хворого на COVID-

19 гр.' :

2. Щепартамеýту ЖКГ ММР (Брижатий О.В.):
- провести лозiнфекlriйшу обробку пiд'Ъдiв, лiфтiв, прилеглоi територiТ до

багатоквартирних булинкiв виявлених хворих та контаюних осiб за адресами: вул.

Скульптора IЪмалкова,6уд. |32, вул. OKeaHiBcbKa 45, вул. Айвазовсъкого 11А, By.lt.

Нагiрна 89,,rр. Богоявленський З9, вул. Щекабриотiв25, пр.Миру 7, пр.Щентралъний

179, вул. 3-я Слобiдська |0711, Щеrrrральний 752, вул: Ходарева 14, пр,

Богоявленський 39, шр-т. Щеrrгральниiа |'l9,. вул.Металургiв 34,
TepMiH: шегайно

3. Засryпнику начальника управлiння превеrrтивноi дiяльностi гунп в

Миколаlвськiй областi (Каrrшликов Ф.I.):
- виявити контаIffтIих осiб хворого на COVID-19 гр.

вiдвiдува_пи церкву кСвятого Духа) по вул. Академiка РllльскогО, 66, пiД чаС

Великодня. Списки контактн!lх надати до управлiгt1lя з п}шань oxOpoHIт здороtз'я M]v{P

для встановлення Nt едичного спостерех(ення.
TepMiH: негайно

- продовжити дiяльнiсть з виявлен}UI Bcix контактних осiб нововиявлоIIиХ

хворих на COVID-19.
Терrчriн: гlостiйriо

як1 разом

- забезпечити
нововиявлен!тх хворих

контролъ за дотриманшIм режиму самоiзоляцii родичiв
на COVID-19, якi перебувають на самоiзоляцii.

TepMiH: постiйно

Керiвник робiт з пiквiдацiТ
надзвичайноi ситуаuiТ

наслiдкiв

О.Герасiменя 31-36-14


