УКРАЇНА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 2.7. 02>Л-02&

м.Івано-Франківськ

№ IBS' ___________

П ро виконання в області заходів
режиму надзвичай ної ситуації

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від
20.03.2020 р. № 323-р «Про встановлення режиму надзвичайної ситуації в
Івано-Франківській області», з врахуванням вимог статті 78 Кодексу
цивільного захисту України, підпункту 3 пункту 24 Положення про єдину
державну систему цивільного захисту, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 р. № 11, з метою запобігання
поширення гострої респіраторної хвороби COVID - 19, ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації, спричинених вказаною хворобою, забезпечити на
території області заходів режиму надзвичайної ситуації:
1. Ввести в дію План реагування на надзвичайні ситуації (при
виникненні епідемій).
2. Управлінню з питань цивільного захисту облдержадміністрації
(В. Стебницький), управлінню інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю облдержадміністрації (В. Джигіта), управлінню Державної
служби України з надзвичайних ситуацій в області (В. Чернецький)
забезпечувати впродовж дії режиму надзвичайної ситуації оповіщення
органів управління, населення про виникнення надзвичайної ситуації та
інформування про порядок дій в умовах такої ситуації, про заходи, які
проводяться з метою локалізації та ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації.
3. Керівнику робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
(М. Савка) забезпечити роботу регіонального штабу з ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації, координацію роботи з впровадження карантинних
заходів, заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
4. Департаменту
охорони
здоров’я
облдержадміністрації
(І. Кобельська), Головному управлінню Держпродспоживслужби в області
(Р. Гурський), Державній установі «Івано-Франківський обласний
лабораторний центр «МОЗ України» (Р. Савчук), управлінню Державної
служби України з надзвичайних ситуацій в області (В. Чернецький)

X
забезпечити контроль за епідеміологічною ситуацією, прогнозування
розвитку епідемії та її масштабів.
5. Департаменту
охорони
здоров’я
облдержадміністрації
(І. Кобельська), Головному управлінню Держпродспоживслужби в області
(Р. Гурський), Державній установі «Івано-Франківський обласний
лабораторний центр «МОЗ України» (Р. Савчук), департаменту фінансів
облдержадміністрації
(І. Мацькевич),
департаменту
економічного
розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації
(С. Подошва), Головному управлінню Національної поліції в області
(В. Голубош) організувати першочергові заходи щодо біологічного,
медичного захисту населення області, а саме:
забезпечення медичних працівників та інших категорій осіб, які
залучені до роботи в зонах ураження, засобами захисту органів дихання та
шкіри;
введення карантину;
виявлення, госпіталізація та ізоляція хворих осіб;
забезпечення медичних закладів тестовими препаратами для
проведення аналізів на виявлення респіраторної хвороби COVID - 19;
епідемічне обстеження вогнищ інфекції;
організацію і здійснення дезінфекційних та обсерваційних заходів;
медичний огляд та нагляд за особами, що знаходились у
безпосередньому контакті з хворими людьми;
визначення медичних закладів для розміщення інфікованих осіб;
організацію транспортного забезпечення для підвезення медичних
працівників, інших категорій осіб, які залучені до роботи під час епідемії,
до місць виконання ними завдань за призначенням;
забезпечення пропускного режиму та охорони медичних закладів,
де знаходяться інфіковані особи.
6. Керівникам територіальних спеціалізованих служб цивільного
захисту регіонального рівня на час дії на території області режиму
надзвичайної ситуації в межах компетенції організувати здійснення
життєзабезпечення населення області.
7. Головам районних державних адміністрацій в межах території
виконати заходи, визначені у пунктах 1 - 6 цього розпорядження.
8. Рекомендувати міським головам міст обласного значення,
головам об’єднаних територіальних забезпечити виконання завдань,
визначених у пунктах 1 - 6 цього розпорядження.
9. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання
розпорядження покласти на головного відповідального виконавця - управ
ління з питань цивільного захисту облдержадміністрації (В. Стебницький).
10. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Т. в. о. голови обласної
держ авної адм іністрац ії

В італій Ф едорів

