МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДОРУЧЕННЯ
першого заступника голови районної державної адміністрації
(на виконання рішення позачергового засідання регіональної комісії
з питань ТЕБ та НС (протокол від 10 березня 2020 року № 4)
1. Селищним, сільським головам, керівникам підприємств, установ та
організацій усіх форм власності терміново:
1) організувати постійний моніторинг епідемічної ситуації з урахуванням
ризику занесення коронавірусної інфекції із сусідніх територій та
держав; уточнити перелік сил та засобів, які можуть бути залучені до
проведення протиепідемічних заходів, та забезпечити їх готовність до
виконання визначених завдань;
2) посилити інформаційно-роз'яснювальну роботу з населенням щодо
дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил запобігання зараженню
інфекцією;
3) максимально обмежити:
- пересування населення між населеними пунктами, а також пересування
в громадських місцях без крайньої потреби;
- проведення культурних, політичних, спортивних, соціальних, релігійних
та інших заходів за масовою участю громадян, виключити планування таких
заходів, у тому числі пов’язаних з виїздом громадян України за кордон, до
стабілізації ситуації;
4) скасувати або максимально перевести в режим телефонних або
відеоконференцій усі нарадчі заходи та засідання колегіальних і дорадчих
органів, зокрема громадських слухань і обговорень, у тому числі органів
місцевого самоврядування (за винятком виключних випадків);
5) на період проведення карантинних заходів тимчасово не проводити
проведення особистих прийомів громадян в усіх органах державної влади та
органах місцевого самоврядування;
6) перевести усі масові соціально значимі заходи в режим здійснення
інтернет-стримінгу;
7) рекомендувати населенню максимально обмежити фізичні контакти;
8) запровадити щоденний температурний скринінг персоналу, негайно
відправляти додому на самоізоляцію усіх працівників, які мають ознаки
гострих респіраторних захворювань;
9) максимально перевести здійснювану персоналом роботу на віддалений
доступ із застосуванням електронних комунікацій і технологій;
10) запровадити режим профілактичного спостереження за особами із
числа персоналу, які відвідували країни інфекційного ризику;
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11) передбачити режим регулярного провітрювання службових
приміщень, за можливістю здійснювати дезінфекційні заходи за допомогою
кварцювання.
2. Керівникам управління соціального захисту населення
райдержадміністрації (Руслан Козак), територіального центру соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) райдержадміністрації
(Григорій Бас) терміново розглянути питання щодо забезпечення
продовольством та предметами першої необхідності в режимі доставки
одиноким особам похилого віку, які мають найбільший ризик настання
летальних наслідків.
3. Священнослужителям церков району терміново розглянути
можливість переведення служб, мес і служінь у максимально дистанційний
варіант.

Перший заступник голови
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Андрій БУРАК

