
 

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   
 

 

« 19 »  березня     2021 року    м. Миргород    № 47 

 

Про виконання заходів невідкладних 

заходів на територіях залізничних вокзалів 

з метою недопущення розповсюдження  

коронавірусної інфекції COVID-19 на території 

Миргородської міської територіальної громади 

внаслідок масового прибуття громадян з  

епідемічно небезпечних територій 

 
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 недопущення розповсюдження коронавірусної інфекції COVID-19 на території 

Миргородської міської територіальної громади внаслідок масового прибуття громадян з 

епідемічно небезпечних територій 

 

1. Начальнику штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації 

природного характеру державного рівня пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби 

СOVID-19 на території Миргородської міської територіальної громади: 

1.1. Відпрацювати схему оповіщення та взаємодій сил і засобів задіяних у ліквідації 

наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, 

пов’язаної із поширенням коронавірусної інфекції COVID – 19 (ТПС) у випадках прибуття на 

залізничні станції розташовані на території відповідальності громадян з епідемічно 

небезпечних регіонів. 

1.2. Забезпечити постійну готовність особового складу (ТПС) для збору інформації, 

зустрічі, обстеження стану здоров’я громадян, проведення лабораторних експрес (ПЛР) – 

досліджень, а при запровадженні режиму самоізоляції, динамічне спостереження. 

2. Завідувачу Миргородського міжрайонного відокремленого підрозділу  

лабораторних досліджень державної установи "Полтавський обласний лабораторний центр 

МОЗ України": 

2.1. Здійснити контроль за санітарно-протиепідемічним станом на залізничних 

станціях – зупинках під час прибуття потягів. 

2.2. Забезпечити оперативне лабораторне дослідження на наявність коронавіруса 

COVID-19 прибулим пасажирам. 

3. Миргородського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в 

Полтавській області: 

3.1. Узгодити з керівництвом Дирекції залізничних перевезень та залізничних станцій 

заходи по забезпеченню громадського порядку під час висадки пасажирів, безпечного та 

безперешкодного проведення профілактичних санітарно-протиепідемічних заходів. 

3.2. При запровадженні до прибулих пасажирів режиму самоізоляції, здійснювати 

динамічний контроль у межах визначених повноважень. 

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

 

 

Керівник робіт з ліквідації  

надзвичайної ситуації     Олександр Острянин 


