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Про невщкладш заходи
протидп поширенню гостроУ
ресшраторноУ хвороби СОУШ-19
Керуючись статтею 6, пунктами 5, 5*1 2частини першоУ статп 22 Закону
УкраУни «Про М1сцев1 державш адмЫстрацп», статтями 4, 10, частиною
шостою статп 29, статтею 32 Закону УкраУни «Про захист населения вщ
шфекцшних хвороб», постановами Кабшету Мшютрш УкраУни вщ 20.05.2020
№ 392 «Про встановлення карантину з метою запобшання поширенню на
територп УкраУни гостроУ ресшраторноУ хвороби СОУШ-19, спричиненоУ
коронавфусом 8АЯ8-СоУ-2», вщ 22.07.2020 № 641 «Про встановлення
карантину та запровадження посилених протиепщемшних заходш на територп
13 значним поширенням гостроУ респ1раторноУ хвороби СОУШ-19, спричиненоУ
коронав1русом 8АЯЗ-СоУ-2», на пщстав1 листа ДУ «Луганський обласний
лабораторний центр Мппстерства охорони здоров’я» в1д 12.08.2020 № 06/1955,
у зв’язку з реестращею випадкт захворювання у буд1вл1 за адресою:
просп. Центральний, 59, м. Северодонецьк, з метою запобшання виникненню та
розповсюдженню
зобов’язую:
1. Запровадити в облдержадмшютрацп на 14 календарних днт з 12.08.2020
заходи 13 запобшання виникненню та розповсюдженню гостроУ ресшраторноУ
хвороби СОУШ-19, спричиненоУ коронавфусом $АК8-СоУ-2 (дал1 СОУШ-19).
2. Кертникам структурних п1дроздш1в облдержадм1н1страцп та УУ апарату
забезпечити:
обмеження проведения масових заход1в, нарад, зас1дань колепальних 1
дорадчих орган1в та переведения Ух у режим телефонних або вщеоконференцш;
запровадження щоденного (о 8.00 та 14.00) температурного скришнгу
пращвниюв та Ух опитування про стан здоров’я на початку 1 в середиш
робочого дня;
негайне вщправлення працтника на консультац1Ю до л1каря за наявност1
температури та скарг на стан здоров’я;

2

проведения регулярних дезшфекцшних заходш (вологих прибирань з
використанням дезшфжуючих засоб1в у прим1щеннях, протирания
дезшфжуючим розчином поверхонь, ручок дверей тощо), дотримання
нормативних показникш температури повггря та пров1трювання прим1щень
щодв1 години;
дотримання дистанци м1ж пращвниками, яю мають найбшыний контакт п
вщвщувачами, на вщсташ як мшшум 1 метра;
контроль за використанням пращвниками засобш 1НДИВ1дуального захисту
(масок, рукавичок), IX регулярною зм1ною, збором та знищенням використаних;

дотримання прац1вниками правил особистоТ ппени (миття рук з милом та
оброблення Ух антисептичними засобами, використання вологих серветок
тощо);
переведения (за можливост1) зд1Йснювано'1 прац1вниками робота на
В1ддалений доступ (зокрема, дистанцшно) 13 застосуванням електронних
комун1кащйних технологш.

3. Департаменту охорони здоров’я облдержадмшютрацп забезпечити
встановлення та зд1Йснення медичного спостереження за особами, яю
контактували 13 хворими на СОУШ-19.
4. Рекомендувати ПрАТ «Северодонецький науково-досл1дний та
конструкторський шститут х1м1чного машинобудування» вжити заходш щодо
обмеження доступу стороншх ос1б до буд1вл1 за адресою: просп. Центральний,
59, м. Северодонецьк.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
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