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Про Порядок органiзацii' поховапь
померлих осiб вiд коронавiрусноi'
хвороби COVID-19

Вiдповiдно до вимог Кодексу цившьного захисту Укратни, Закону
Украгни «Про поховання та похоронну справу», наказу Мцпстерства охоро: 111

здоровя Украгни № 521 вiд 25.02.2020 «Про внесення змiн до Перелiку
особливо небезпечних iнфекцiйних та паразитарних хвороб людини i носi йства
збудникiв цих хвороб», розпорядження Кертвника робiт з шквшацл наслiдкiв
медико-бюлопчно) ситуацп природного характеру державного рiвня повязаног
iз поширенням коронавгрусног хвороби (COVID-19) No 6 вiд 27.03.2020 «Шодо
органтзацл поховання померлих осiб вiд коронаырусно) хвороби», постанови
Головного державного санiтарного лткаря Украгни № 4 вiд 27.03.2020 «Про
затвердження Тимчасових рекомендашй щодо безпечного поводження з тiлами
померлих осiб з пiдозрою або гпдтвердженням коронавгрусно] хвороби
(СОVШ-19)» та з метою недопущення поширення шфекцп пiд час поховання
померлих осiб вiд коронавтрусно) хвороби (COVID- l 9):

зобов'язую:
1. Районним державним адмiнiстрацiям, виконавчим комгтетам

Нiжинсько'i, Новгород-Сгверсько], Прилуцькот та Чериитвсько]
мгських рад, сшьським, селищним, мiським радам обсднаипх
теригортальних громад
1.1. При похованнi померлих вiд коронавгрусно) хвороби (COVID- l 9)

забезпечити неухильне дотримання вимог передбачених
розпорядженням Кертвника робiт з лпсвшацп наслiдкiв медико
бюлопчно) ситуацп природного характеру державного рiвня
повязаног iз поширенням коронавтрусног хвороби (COVID-19) No
6 вiд 27.03.2020 «Шодо органтзацп поховання померлих осiб вiд
коронавтрусио) хвороби» та постанови Головного дсржавного
санггарного лiкаря Украгни No 4 вiд 27.03.2020 «Про затвердження
Тимчасових рекомендашй щодо безпечного поволжеиня з тшами
померлих осiб з пiдозрою або гпдтвердженням коронатпруспот
хвороби (СОVШ-19)».

Невюкладно

1.2. Про кожний випадок поховання померлих осiб з пiдозрою або
гидтвердженням коронавгрусно) хвороби COVID-19 iнформувати
Штаб з лгквщацп надзвичайног ситуацп через Департамент з



питань ЦИВlЛЬНОГО

облдержадмiнiстрацi1.
захисту та обороннот роботи

Нев.дкладно

2. Координацiю заходiв щодо проведения поховання померлих осiб з
пiдозрою або шдгвердженням коронаырусног хвороби COVID-19
покласти на директора Департаменту житлово-комунального
господарства та паливно-енергетичного комплексу
облдержадмпцсграцц Кривенка В .Г.

3. Департаменту житлпво-квмуиалъного господарства та паливно
енергетичного комплексу облдержадмiнiстрацiУ розробити та
винести на чергове засiдання ТЕБ та НС проект порядку органтзацп
поховань померлих осiб з ттiдозрою або пштверлженням
коронаырусноз хвороби COVID-19.

До 28. 0-1.2020 

Кергвник Андрiй ПОДОРВАН


