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-]ЧСОУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 15 квітня 2020 року

м. Київ

№ 26

Про заходи щодо запобігання
поширенню коронавірусної хвороби
(СОУГО-19) під час організації роботи
закладів і установ системи соціального
захисту населення

Відповідно до статті 75 Кодексу цивільного захисту України, законів
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України,
спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби
(СОУГО-19)», «Про захист населення від інфекційних хвороб», 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»:
1. Головам районних, міських, сільських та селищних рад, районних
державних адміністрацій, ОТГ Київської області:
1.1. Вжити заходів до виявлення та обслуговування одиноких осіб та осіб,
які одиноко проживають, серед громадян похилого віку, осіб з інвалідністю,
осіб, які перебувають на самоізоляції, та організувати належний соціальний
супровід.
1.2. Організувати систематичне відвідування одиноких громадян
похилого віку, осіб з інвалідністю з метою забезпечення їх усім необхідним
(отримання пенсій, оплата комунальних послуг, доставка продуктів харчування
тощо) та мінімізації їх переміщення в публічних місцях, а також організації за
потреби надання їм медичної допомоги.
1.3. Посилити протиепідемічний режим та забезпечити проведення
дезінфекційних заходів у закладах та установах, особливо у стаціонарних
установах, системи соціального захисту населення.
1.4. Посилити інформаційно-роз’яснювальну роботу з одержувачами
соціальної підтримки, працівниками закладів та установ щодо дотримання
санітарно-гігієнічних норм і правил запобігання зараженню інфекцією.

1.5. Забезпечити засобами індивідуального захисту працівників закладів
та установ, зокрема тих працівників, які безпосередньо контактують із особами
/сім’ями, які
перебувають
в
складних
життєвих
обставинах,
підопічними/вихованцями інтернатних закладів тощо.
1.6. У разі необхідності тимчасово припинити денне відвідування
одержувачами соціальних послуг закладів та установ.
1.7. Забезпечити щоденний температурний скринінг і посилений
моніторинг стану здоров’я підопічних/вихованців, дітей та працівників закладів
та установ соціальної сфери.
1.8. Залучати волонтерів, громадські, благодійні та інші організації до
надання допомоги одиноким особам та особам, які одиноко проживають, серед
громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, осіб, які перебувають на
самоізоляції.
1.9. Організувати роботу гарячих ліній з питань соціального захисту
населення.
2. Подавати щоп’ятниці інформацію про виконання цього розпорядження
до Департаменту соціального захисту населення Київської обласної державної
адміністрації.

Олег ТОРКУНОВ

