У К РА ЇН А
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РО ЗП О РЯ Д Ж Е Н Н Я
керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у зв’язку
з поширенням на території Рівненської області гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2
від 02 травня 2020 року

№ 19

Про ліквідацію осередку спалаху небезпечної
інфекції, викликаної гострою респіраторною
хворобою, спричиненою коронавірусом у
с. Познань Рокитнівського району
Відповідно до статті 75 Кодексу цивільного захисту України,
розпорядження голови обласної державної адміністрації від 25.03.2020 № 196
"Про функціонування територіальної підсистеми єдиної державної системи
цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації", з метою запобігання
поширенню на території області коронавірусної хвороби та забезпечення
безпеки здоров'я громадян:
1. Рокитнівській райдержадміністрації:
1.1. Організувати та 02.05.2020 встановити контрольно-пропускний пункт
на в’їзд на територію с. Познань Рокитнівського району. До роботи у склад
КПП залучити фахівців територіальних підрозділів Головного управління
Національної поліції в області, управління патрульної поліції в області ДПП
НП України, Головного управління ДСНС України у області, підрозділів
Національної гвардії, медичних закладів району.
1.2. Забезпечити визначення та маркування меж територій карантину
шляхом встановлення інформаційних знаків, табличок про введення
особливого режиму проведення протиепідемічних заходів.
1.3. Забезпечити належне облаштування (освітлення, шлагбауми,
санітарні бар’єри, наявність необхідної кількості примірників медикосанітарних декларацій тощо) КПП на в’їзді на територію карантину, осередків
можливого спалаху інфекційної хвороби.
1.4. Спільно з територіальними органами Національної поліції та ДСНС,
формуваннями (підрозділами) Національної гвардії в межах повноважень
забезпечити:
встановлення особливого режиму в ’їзду на територію населеного пункту
та виїзду з неї громадян і транспортних засобів, за необхідності - проведення
огляду речей, багажу, транспортних засобів та вантажів;

2
обмеження руху транспортних засобів (окрім спеціального або
визначеного транспорту) на дорогах місцевого значення (за необхідності - з
організацією об’їзного руху) на в ’їздах до населеного пункту;
припинення пересування громадян і транспортних засобів у межах
населеного пункту у визначений час, за винятком окремо визначених
транспортних засобів і громадян.
1.5. Забезпечити особовий склад, задіяний до роботи КПП, засобами
індивідуального захисту, продуктами харчування, місцями для відпочинку,
засобами для проведення дезінфекції, дистанційного вимірювання температури
медичними працівниками, засобами обігріву (за необхідності), іншими
матеріальними та технічними засобами, необхідними для належної роботи
КПП.
1.6. Посилити моніторинг епідемічної обстановки у с. Познань
Рокитнівського району. Організувати самоізоляцію жителів населеного пункту,
які контактували з хворими, на 14 днів.
1.7. Забезпечити проведення дезінфекційних заходів у житлових,
виробничих, навчальних, санітарно-побутових та інших приміщеннях, будівлях
і спорудах, щоденної дезінфекції проїжджої частини доріг, тротуарів,
прибудинкових та інших територій с. Познань Рокитнівського району.
Організувати проведення дезінфекції транспортних засобів, які доставляють
продукти харчування у торгові точки населеного пункту.
1.8. Забезпечити працівників, які обслуговують (працюють) підприємства
у с. Познань Рокитнівського району, нормальними умовами перебування на
цих підприємствах, забезпечити їх засобами індивідуального захисту та
дотримання між ними дистанції у 2 метри.
1.9. Про хід виконання рішення інформувати обласний штаб з ліквідації
наслідків надзвичайної ситуації щодня до 12:00 до припинення обмежувальних
заходів.
2.
Головному управлінню Національної поліції в області, Управлінню
патрульної поліції в області ДПП Національної поліції України, Головному
управлінню ДСНС України у області, в/ч 3055 Національної гвардії України
спільно з Рокитнівською райдержадміністрацією:
2.1. Встановити контрольно-пропускні пункти у місцях в ’їзду та виїзду з
с. Познань Рокитнівського району, з метою мінімізації пересування у
вищевказаному населеному пункті.
2.2. Забезпечити:
дотримання особливого режиму в’їзду на територію населеного пункту та
виїзду з неї громадян і транспортних засобів, за необхідності - проведення
огляду речей, багажу, транспортних засобів та вантажів;
обмеження руху транспортних засобів (окрім спеціального або
визначеного транспорту) на дорогах місцевого значення (за необхідності - з
організацією об’їзного руху) на в’їздах до населеного пункту;
припинення пересування громадян і транспортних засобів у межах
населеного пункту, за винятком окремо визначених транспортних засобів і
громадян.
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2.3. М едичним працівникам проводити безконтактну терм ом етрію
населенню, що в’їжджає або виїжджає з населеного пункту. Заборонити виїзд
населення за межі карантинної зони, температура яких перевищ ує
37 градусів.

2.4. Заборонити будь-яке пересування громадян та транспортних засобів
в межах населеного пункту, окрім спеціалізованого автотранспорту, з 20:00 до
08:00 год.
2.5. Рекомендувати об’їзд, а у разі неможливості забезпечити транзит без
зупинок через населений пункт.
3. Головному управлінню ДСНС України в області, Головному
управлінню Національної поліції України в області здійснювати оповіщення
населення с. Познань Рокитнівського району через автомобільну систему
гучномовного пристрою щодо дотримання вимог карантину, необхідності
перебування в домашніх умовах та припинення пересування в межах
населеного пункту.
4. Луцькому прикордонному загону Західного регіонального управління
Держприкордонслужби України посилити надійний контроль режиму
державного кордону і прикордонного режиму на державному кордоні з
Республікою Білорусь в районі населеного пункту с. Познань Рокитнівського
району.
5. КП «Обласний центр громадського здоров’я» Рівненської обласної
ради забезпечити інформаційними матеріалами населення с. Познань
Рокитнівського району.

В.о. керівника робіт - начал
обласного штабу з ліквідації
надзвичайної ситуації

