
Львівська міська рада
Департамент гуманітарної політики

Управління охорони здоров’я
79017, Львів, вул. К. Левицького, 82а, тел./факс: (032) 260 23 87

_____ №_______________ На № _____________ від __________________

Жива Жінка Олена
foi+request-93963-
695ee54c@dostup.pravda.com.ua

У відповідь на Ваше звернення від 18.10.2021 №3-О-ЗПІ-1876-005,
яке надійшло в управління охорони здоров’я департаменту гуманітарної
політики Львівської міської ради, повідомляємо про таке.

Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і
надзвичайних ситуацій діє відповідно до Типового положення про
регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і
надзвичайних ситуацій, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів
України від 17.06.2021 № 409.

Згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України від
25.02.2020 № 521 «Про внесення зміни до Переліку особливо
небезпечних, небезпечних та паразитарних хвороб людини і носійства
збудників цих хвороб» в п.1 зазначено таке: «1.  Унести зміну до Переліку
особливо небезпечних, небезпечних інфекційних та паразитарних хвороб
людини і носійства збудників цих хвороб, затвердженого наказом
Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 1995 року
№ 133, доповнивши розділ «Особливо небезпечні інфекційні хвороби»
пунктом 39 такого змісту; «39. COVID-19».

На прес-брифінгу присвяченому коронавірусній хворобі COVID-19
11.03.2021 генеральний директор Всесвітньої організації охорони
здоров’я охарактеризував поширення коронавірусної інфекції COVID-19
як пандемію.

Щодо використання масок та засобів індивідуального захисту
повідомляємо, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»
(зі змінами) забороняється перебування в громадських будинках і
спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів
індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що
закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно. Вимога
носіння засобів захисту органів дихання застосовується з метою
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запобігання поширенню на території України гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Вказані нормативні документи є обов’язковими до виконання на
території України.
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