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Про організацію заходів

Відповідно до ст. 75, ст. 76 Кодексу цивільного захисту України, на виконання постанови 
КМУ від 11 березня 2020 року №211 «Про запобігання поширення на території України» 
коронавірусу СОУЮ-19» (зі змінами та доповненнями до неї), розпорядження міського голови від 
27.03.2020 року №96-р «Про перевід Бориславської міської ланки Львівської територіальної 
підсистеми ЄДС ЦЗ в режим «НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ», розпорядж ення кер івни ка 
роб іт  з л ікв ідац ії н асл ідк ів  н адзви чай н ої ситуац ії в ід  03.04.2020 року №2-нс «П ро 
посилення заходів  карантину»  та беручи до уваги інформацію про позитивний результат 
ПЛР тесту на коронавірусу СОУГО-19 у одного із пацієнтів КИП «Центральна міська лікарня м. 
Борислава»:

1. В.о. директора КНП «Центральна міська лікарня м. Борислава» Ю.Трускавецькому:
1.2 Організувати відбір проб для проведення ПЛР тестів на коронавірусу СОУГО-19 у

працівників та пацієнтів інфекційного відділення лікарні
1.3 .Провести дезінфекцію приміщень інфекційного відділення відповідно до вимог

методичних рекомендацій МОЗ
1.4 .Повторно відібрати пробу для проведення ПЛР тесту у пацієнтки попередній тест

якої дав позитивний результат
1.5 .Організувати відбір проб для ПЛР тестів у мешканців що контактували з

пацієнткою тест якої дав позитивний результат після встановлення їх 
працівниками поліції.

2. Начальнику Бориславського відділення поліції ДВП ГУ НП у Л/о А. Мархоню:
2.1. Забезпечити в межах компетенції встановлення контактних осіб та передати їх 

дані до КНП «Центральна міська лікарня м. Борислава» для проведення тестування

2.2. Організувати контроль за дотриманням особами, встановленими відповідно до п. 
2.1. режиму обсервації (ізоляції), самоізоляції особами відповідно до вимог постанови 
КМУ від 11 березня 2020 року №211;
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Керівник з ліквідації наслідків надзвичайної сі 
перш: ” го голови Р. Садлівський


