НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
03.03.2020

Нова Ушиця

№

68/2020-р

Про тимчасову комісію щодо
запобігання
занесенню
та
поширенню на території району
гострої респіраторної хвороби

Керуючись статтями 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації»,
на
виконання
протокольного
рішення
тимчасової
протиепідемічної комісії щодо запобігання занесенню та поширенню на
території Хмельницької області гострої респіраторної хвороби, спричиненої
вірусом коронавірусу 2019-nCoV від 27 лютого 2020 року:
1. Утворити тимчасову комісію щодо запобігання занесенню та
поширенню на території району гострої респіраторної хвороби, спричиненої
коронавірусом 2019-nCoV у складі (далі – Комісія) згідно з додатком.
2. Комісії:
2.1. Забезпечити виконання Регіонального плану протиепідемічних заходів
щодо запобігання занесенню і поширенню на території області гострої
респіраторної хвороби, спричиненої вірусом коронавірусу 2019-nCoV (далі –
Регіональний план).
2.2. Невідкладно розробити та внести на затвердження місцевий план
протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і поширенню на
території району гострої респіраторної хвороби, спричиненої вірусом
коронавірусу 2019-nCoV (далі – Місцевий план).
3. Начальнику відділу фінансів райдержадміністрації, рекомендувати
селищному, сільським головам передбачити в місцевих бюджетах кошти для
фінансування заходів Місцевого плану.
4. Рекомендувати головним лікарям комунальних некомерційних
підприємств «Новоушицька центральна районна лікарня» Новоушицької
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районної ради, «Новоушицький центр первинної медико-санітарної допомоги»
Новоушицької селищної ради:
4.1. Визначити приміщення для ізоляції та лікування контактних осіб з
проявами респіраторної хвороби без ознак коронавірусної інфекції.
4.2. Визначити приміщення для ізоляції контактних осіб без ознак хвороби
де буде можливим (у випадку необхідності) спостереження за ними впродовж
14 днів інкубаційного періоду.
4.3. Спільно з селищним, сільськими головами вжити заходів з посилення
режиму поточної дезінфекції у місцях масового скупчення людей.
4.4. Забезпечити щотижневе подання інформації про проведену роботу з
виконання Регіонального і Місцевого планів та виділення коштів з місцевих
бюджетів на їх реалізацію до Департаменту охорони здоров’я
облдержадміністрації.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова адміністрації

Олександр СОЛОВЕЙ

Додаток
до розпорядження голови
районної державної адміністрації
03.03.2020 № 68/2020-р
СКЛАД
тимчасової комісії щодо запобігання занесенню та поширенню
на території району гострої респіраторної хвороби,
спричиненої коронавірусом 2019-nCoV
БАКУЛЕЙ Валерій

– заступник голови районної державної адміністрації,
голова комісії

ГЛАДІЙ Валентина

– головний лікар комунального некомерційного
підприємства «Новоушицька центральна районна
лікарня» Новоушицької районної ради, заступник
голови комісії (за згодою)

ВАШЕНЯК Олег

– головний спеціаліст сектору оборонної роботи,
цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними
органами районної державної адміністрації, секретар
комісії

АТАМАНЧУК
Анатолій

– Борсуківський сільський голова (за згодою)

БАЖАН Діна

– начальник
відділу
державного
нагляду
за
дотриманням санітарного законодавства Управління
Держпродспоживслужби в районі(за згодою)

БЕКЧЕНТАЄВА Ніна

– завідуюча Новоушицьким районним лабораторним
відділенням Державної установи «Хмельницький
обласний лабораторний центр» (за згодою)

ГАНДЗІЙ Валерій

– Зеленокуриловецький сільський голова (за згодою)

ГОЦУЛЯК
Мирослава

– редактор
згодою)

ГРИНЧУК Віктор

– начальник відділу фінансів районної державної
адміністрації

газети

«Наддністрянська

правда»

(за

ДАРМОГРАЙ Леонід – лікар з медицини невідкладних станів Новоушицької
підстанції
Кам’янець-Подільської
станції
Хмельницького
обласного
центру
екстреної
медичної допомоги та медицини катастроф (за
згодою)
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Продовження додатку

ЗАЛУЦЬКИЙ Сергій

– начальник районного сектору Головного управління
Державної служби України з надзвичайних ситуацій
в області (за згодою)

КОВЕРДА Василь

– заступник начальника Новоушицького відділення
поліції Дунаєвецького відділу поліції Головного
управління Національної поліції в області (за
згодою)

ЛАПЧУК Сергій

– Вахновецький сільський голова (за згодою)

МОСКОВЧУК Олег

– Новоушицький селищний голова (за згодою)

ТРОФАНЮК Василь

– завідувач сектору оборонної роботи, цивільного
захисту та взаємодії з правоохоронними органами
районної державної адміністрації

ФІНАГЄЄВА Наталія – головний лікар комунального некомерційного
підприємства «Новоушицький центр первинної
медико-санітарної
допомоги»
Новоушицької
селищної ради (за згодою)
ШПАК Раїса

– заступник
головного
лікаря
з
медичного
обслуговування
населення
комунального
некомерційного підприємства «Новоушицький центр
первинної
медико-санітарної
допомоги»
Новоушицької селищної ради (за згодою)

Керівник апарату адміністрації

Віктор КОСТЮЧЕНКО

