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Про запобігання поширенню гострої 

респіраторної хвороби COVID-19   

         

         Відповідно до  Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету 

Міністрів України від 11.03.2020 №211 зі змінами, враховуючи поширення на 

території  України гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої  

коронавірусом  SARS-CoV-2 та підтвердження випадків захворювання 

мешканців міста Чернігова на COVID-19, вирішив: 

 

      1. Чернігівському міському відділу ДУ «Чернігівський обласний 

лабораторний центр» МОЗ України (******) 

      1.1. Забезпечити проведення заключної дезінфекції по місцю проживання 

захворівших мешканців міста за адресами: ********та за місцем їх роботи. 

      

       2. Чернігівському міському відділу управління державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Чернігівській області (Волков А. В.). 

      2.1. Негайно організувати роботу з проведення  дезінфекції  прилеглої 

території у радіусі 200 метрів по периметру будинку за адресами: вулиця           

*********** закладів соціальної інфраструктури, які межують із зазначеним 

будинком. 
 

  

 3. Деснянській районній у місті Чернігові раді (Грецький В. М.),   

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
КЕРІВНИКА РОБІТ З ЛІКВІДАЦІЇ 

НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ 



 

 3.1. Через територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Деснянської районної у місті Чернігові ради організувати 

зв’язок із захворівшими мешканцями, які перебувають на самоізоляції за 

адресами: *******щодо підтримки їх,  за необхідності, продуктами харчування, 

ліками та іншим. 

 3.2. Контактні номери телефонів для організації зв’язку отримати в 

управлінні охорони здоров’я Чернігівської міської ради (*****). 

      4. Прес-службі міської ради (Чусь Н. М.). 

      4.1. Забезпечити доведення цієї інформації до громадськості міста через 

сайт Чернігівської міської ради  

       

      5. Інформацію надавати до штабу з ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації через відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення міської ради  

       6. Нагадую, що відповідно до ст. 75 Кодексу цивільного захисту України 

Розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації є 

обов’язковими до виконання всіма суб’єктами які беруть участь у ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації, а також громадянами і суб’єктами 

господарювання, розташованими у зоні надзвичайної ситуації. 

 

 

Заступник міського голови – 

керівник робіт з ліквідації  наслідків 

надзвичайної ситуації                                А. ЧЕРНЕНКО 


