ВИКОНАВЧИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ДЕКЛАРАЦІЯ № 111 JBE 2019
НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН - INVEST 92L

ВРАХОВУЮЧИ ТЕ, ЩО Закон Луїзіани про національну безпеку і надзвичайну допомогу
і Закон про боротьбу з масовими лихами, La. R.S. 29:721, з
доповненнями,
наділяє
Губернатора
штату
Луїзіана
надзвичайними повноваженнями у боротьбі з надзвичайними
ситуаціями та лихами, в тому числі - ситуаціями, викликаними
пожежами, повенями, землетрусами або іншими природними або
техногенними причинами, в цілях забезпечення того, щоб
підготовка цього штату була адекватною для боротьби з такими
надзвичайними ситуаціями або лихами, а також з метою
збереження життя і майна людей штату Луїзіана;
ВРАХОВУЮЧИ ТЕ, ЩО коли Губернатор визначає, що сталася катастрофа або
надзвичайна ситуація або її загроза неминуча, La. R.S.
29:724(B)(1) уповноважує його оголошувати надзвичайний стан
указом або декларацією, або і тим, і іншим;
ВРАХОВУЮЧИ ТЕ, ЩО Invest 92L, область низького тиску, розташована в даний час над
північно-східною частиною Мексиканської затоки, як очікується,
стане ураганом ще до виходу на сушу;
ВРАХОВУЮЧИ ТЕ, ЩО ця область, ймовірно, спричинить штормову хвилю і тропічну
штормову силу або ураганні вітри, котрі спрямуються через штат
Луїзіана;
ВРАХОВУЮЧИ ТЕ, ЩО крім того, очікується, що це явище призведе до 15 дюймів опадів
у вигляді дощу в південній частині Луїзіани і до проливних
дощів в північній Луїзіані, оскільки наслідки шторму
продовжаться і наступного тижня; і
ВРАХОВУЮЧИ ТЕ, ЩО держава очікує, що кілька округів оголосять надзвичайний стан і
що буде необхідно надати округам допомогу в протистоянні цій
тривалій загрозі.
ВИХОДЯЧИ З ВИЩЕВИКЛАДЕНОГО, Я, ДЖОН БЕЛ ЕДВАРДС, Губернатор штату
Луїзіана в силу повноважень, наданих мені Конституцією і законами штату Луїзіана, наказую
зробити наступне:
РОЗДІЛ 1:

Відповідно до Закону Луїзіани про національну безпеку і

РОЗДІЛ 2:

РОЗДІЛ 3:

РОЗДІЛ 4:

РОЗДІЛ 5:

надзвичайну допомогу і Закону про боротьбу з масовими лихами,
La. R.S. 29:721, з доповненнями, в штаті Луїзіана оголошується
надзвичайний стан через безпосередню загрозу надзвичайних
умов, які загрожують життю і майну громадян штату.
Директор Управління національної безпеки та готовності до
надзвичайних ситуацій офісу губернатора (GOHSEP) цим
уповноважується
здійснювати
будь-яку
діяльність,
санкціоновану законом, яку він вважає доречною у відповідь на
цю декларацію.
Відповідно до La. Р. С. 29: 732, під час оголошеного
надзвичайного стану вартість товарів та послуг, що продаються в
межах зазначеного регіону з оголошеним надзвичайним станом,
не може перевищувати вартість, що зазвичай справляється за
зіставні товари і послуги в тому ж регіоні на момент або
безпосередньо перед введенням надзвичайного стану, якщо
тільки ціна не обумовлена коливаннями на відповідних товарних
ринках, коливаннями відповідних регіональних чи національних
ринкових тенденцій, або обґрунтованими витратами і супутніми
бізнес-ризиками, понесеними в ході придбанні або продажу
товарів або послуг під час надзвичайного стану.
Всі департаменти, комісії, ради, установи та посадові особи
держави або будь-які її політичні підрозділи уповноважуються на
співпрацю в діях, які держава може виконувати у відповідь на
наслідки цього суворого погодного явища.
Цей наказ набирає чинності з моменту підписання і діє з середи,
10 липня 2019 року по четвер, 8 серпня 2019 року, якщо він не
буде скасований раніше.
В ПОСВІДЧЕННЯ ЧОГО, я офіційно підписав цей
документ і наказав скріпити його Великою печаткою
штату Луїзіана в місті Батон-Руж 10 липня 2019 року
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