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БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
КЕРІВНИКА РОБІТ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНОЇ
СИТУАЦІЇ

окомсміюку

м. Борислав

№

Про посилення епідеміологічних заходів пов’язаних з недопущенням поширення корона
вірусної хвороби (СОУШ-19) на території м. Борислава та смт. Східниця
Відповідно до ст . 75, ст. 76 Кодексу цивільного захисту України, на виконання
постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 року №641 «Про встановлення
карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним
поширенням гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом БАЛБСоУ-2», розпорядження міського голови від 27.03.2020 року №96-р «Про перевід
Бориславської міської ланки. Львівської територіальної підсистеми СДС ЦЗ в режим
«НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ», беручи до уваги розпорядження керівника робіт з
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Львівської обласної державної адміністрації від
3 1.07.2020 року №11 та ситуацію, яка виникла в зв’язку з летальним випадком мешканця м.
Борислав 31.07.2020, а також з метою забезпечення організації і координації робіт з
ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру
державного рівня
1. В.о. директору КНП «Центральна міська лікарня м. Борислава» Ю.Трускавецькому
провести інформаційно-роз’яснювальну роботу з сімейними лікарями щодо посилення
нагляду за пацієнтами в яких є підозра на корона вірусну інфекцію або підтверджені
результати , особливо за пацієнтами, які мають супутні хвороби .
2. Директору КП «Еко-місто» І. Сорока провести роз’яснювальну роботу серед
працівників підприємства щодо дотримання вимог Порядку організації поховання
померлих осіб від корона вірусної хвороби відповідно до розпорядження керівника
робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій від 07.04.2020 №4-нс «Щодо
організації поховання померлих осіб від корона вірусної хвороби (СОУШ-19)
3. Начальнику відділу оборонної роботи цивільного захисту та охорони довкілля
В.Прідун, начальнику відділу економіки та торгівлі Л.Попель, начальнику
Дрогобицького міського управління ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області
О.Загорському, начальнику Бориславського відділення Дрогобицького відділу ГУ НП
України А.Мархоню, організувати роботу щодо посилення контролю за дотриманням
режиму карантинних обмежень на території міста Борислава та смт. Східниця,
комісією затвердженою розпорядженням міського голови від 21 травня 2020 року
№142-р «Про утворення тимчасової комісії щодо перевірки дотримання вимог режиму
карантину на території міста»
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4. Начальнику відділу внутрішньої політики О.Столяр висвітлювати на офіційному сайті
Бориславської міської ради інформацію про проведення перевірок дотримання
режиму карантину.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника штабу з
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації В.Прідуна

Керівник з ліквідації наслідків на
перший заступник міського голое

Р. Садлівський

