
У К РА ЇН А
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Р О З П О Р Я 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 ЗО квітня 2020 року № 18

Про організацію протиепідемічних 
заходів у разі виявлення 
коронавірусної хвороби COVID-19 
в місцях спільного проживання

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", на виконання 
розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної 
надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, пов’язаної із 
поширенням корона вірусної хвороби COVID-19, від 30.04.2020 № 27 та з 
метою запобігання розповсюдженню гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2:

1. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, 
територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої 
влади, районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам рад міст 
обласного значення, об’єднаним територіальним громадам забезпечити 
виконання Порядку організації протиепідемічних заходів у разі виявлення 
коронавірусної хвороби COVID-19 в місцях спільного проживання, 
затвердженого розпорядженням керівника робіт з ліквідації наслідків медико- 
біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, 
пов’язаної із поширенням корона вірусної хвороби COVID-19, від 30.04.2020 
№ 27 (додається).

2. Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, 
управлінню освіти і науки облдержадміністрації, управлінню охорони здоров'я 
облдержадміністрації, ДУ "Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ 
України", КП "Обласний центр громадського здоров’я" Рівненської обласної 
ради, Головному управлінню Національної поліції України в Рівненській 
області, в/ч 3055 Національної гвардії України, районним державним 
адміністраціям, виконавчим комітетам рад міст обласного значення, об'єднаним 
територіальним громадам забезпечити проведення профілактичних і



протиепідемічних заходів у випадку виникнення коронавірусної хвороби 
C0VID-19 в місцях спільного проживання та контроль за виконанням цих 
заходів.

3. Керівникам робіт з ліквідації медико-біологічної надзвичайної 
ситуації природного характеру в районах, містах обласного значення 
забезпечити організацію та координацію здійснення протиепідемічних заходів 
у випадку виникнення коронавірусної хвороби COVID-19 в місцях спільного 
проживання.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 
заступника начальника Ш табу, начальника управління охорони здоров'я 
облдержадміністрації Олега ВІВСЯННИКА.
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