КЕРІВНИК РОБІТ
З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНОЇ НАДЗВИЧАЙНОЇ
СИТУАЦІЇ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНЯ У
ЗВ’ЯЗКУ З ЕПІДЕМІЧНОЮ СИТУАЦІЄЮ НА ТЕРИТОРІЇ КИЇВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ, СПРИЧИНЕНОЮ КОРОНАВІРУСОМ 2019-1ЧСОУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 31 березня 2020 року

м. Київ

№ 13

Про забезпечення безпосередньої
організації і координації робіт з ліквідації
наслідків надзвичайної ситуації у зв’язку з
епідемічною ситуацією на території
Київської області, спричиненою
коронавірусом 2019-пСоУ
Відповідно до статті 75 Кодексу цивільного захисту України, постанови
Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання
поширенню на території України коронавірусу СОУГО-19», розпорядження
Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 року № 338-р «Про
переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим
надзвичайної ситуації», та з метою недопущення поширення захворюваності
від коронавірусної хвороби (СОУГО-19) на території Київської області:

1.
Головам районних, міських, сільських та селищних рад, районних
державних адміністрацій, ОТГ Київської області:
1.1. Визначити на базі підпорядкованих закладів охорони здоров’я місця
для тимчасової обсервації медичних працівників з підозрою та з
підтвердженими випадками захворювання на коронавірусну хворобу (СОУГО19).
1.2. Визначити місця для відпочинку медичних працівників, які
цілодобово залучені для надання медичної допомоги хворим на коронавірусну
хворобу (СОУГО-19).
1.3. Забезпечити належне харчування медичних працівників, які
цілодобово залучені для надання медичної допомоги хворим на коронавірусну
хворобу (СОУГО-19).
1.4. Проаналізувати стан забезпечення харчовими продуктами
підпорядкованих закладів охорони здоров’я та, в разі необхідності, забезпечити
створення запасу харчових продуктів.
1.5. Розробити план додаткового залучення медичних працівників до
роботи в закладах охорони здоров’я І, II та III хвилі при ускладненні
епідемічної ситуації.

1.6. Розглянути можливість розширення ліжкового фонду в
підпорядкованих закладах охорони здоров’я.
1.7. Забезпечити розведення магістралі подачі кисню, необхідну
потужність кисневих станцій для забезпечення експлуатації апаратів штучної
вентиляції легень.
1.8. Забезпечити наявність
необхідної кількості непроникних
герметичних пакетів-мішків та дезінфекційних хлоровмісних розчинів.
2. Генеральному директору комунального некомерційного підприємства
Київської обласної ради «Київський обласний центр екстреної медичної
допомоги та медицини катастроф» забезпечити місячний запас паливномастильних матеріалів для потреб бригад екстреної (швидкої) медичної
допомоги.
3. Надати до Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації медикобіологічної надзвичайної ситуації природного характеру регіонального рівня у
зв’язку з епідемічною ситуацією на території Київської області, спричиненою
коронавірусом 2019-пСоУ,
інформацію стосовно виконання
цього
розпорядження в термін до 15.00 години 03 квітня 2020 року на електронну
адресу: covidl9.koda@gmail.com.

Олег ТОРКУНОВ

