
 

КЕРІВНИК РОБІТ 

З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНОЇ НАДЗВИЧАЙНОЇ 

СИТУАЦІЇ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ ДЕРЖАВНОГО РІВНЯ  ПОВЯЗАНОЇ 

ІЗ ПОШИРЕННЯМ КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ COVID-19 

НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА МИРГОРОДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ   
 

 

« 15 »  січня     2021 року    м. Миргород    № 42 

 

Про виконання невідкладних заходів 

на щодо підготовки лікувально-профілактичних 

закладів  що надають стаціонарну медичну допомогу 

хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, 

спричинену корона вірусом SARS-CoV-2 

до роботи в умовах погіршення  погодних умов 

 

Відповідно до статей 75 Кодексу цивільного захисту України, Положення про штаб з 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх 

справ від 26.12.2014 р. № 1406, зареєстрованого в Мін'юсті України 16.01.2015 за № 47/26492, 

з метою організації тестування на гостру респіраторну хворобу СOVID-19, спричинену 

коронавірусом SARS-CoV-2. 

 

Директору КНП "Миргородська лікарня інтенсивного лікування" Миргородської міської 

ради забезпечити проведення технічного аудиту систем медичного газопостачання в 

приміщеннях стаціонарів, у яких надається медична допомога пацієнтам з гострою 

респіраторною хворобою СOVID-19, спричиненою корона вірусом SARS-CoV-2 в разі 

необхідності вжити всіх заходів для недопущення випадків обмерзання редукційного 

обладнання та трубопроводів, які можуть  призводити до перебоїв у постачанні необхідних 

обсягів медичного кисню та у забезпеченні його подачі. Провести  утеплення редукційного 

обладнання та трубопроводів. 

 

1.2 Забезпечити готовність електромережі у закладах охорони здоров’я , визначених для 

госпіталізації хворих на СOVID-19, до роботи в умовах підвищеного навантаження у разі 

ускладнення погодних умов. Перевірити стан  автономних агрегатів енергоживлення їх 

готовність до роботи та наявність пального для забезпечення їх роботи в умовах аварійного 

відключення енергоживлення. 

 

1.3. При виникненні проблемних питань які  неможливо вирішити  на території 

відповідальності  негайно   доповідати  до штабу з  ліквідації наслідків  медико-біологічної 

надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня пов’язаної із поширенням 

коронавірусної хвороби СOVID-19  на території Полтавської області .  

 

1.4 Про проведену роботу доповісти до 12.00 16.01.2021 р. до штабу з  ліквідації наслідків  

медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня пов’язаної із 

поширенням коронавірусної хвороби СOVID-19  на території міста  на електронну адресу: 

mmrada@ukr.net 

5. Загальний контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Керівник робіт з ліквідації  

надзвичайної ситуації     Олександр Острянин 
 

 

 


