
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

 

26.05.2020          м. Ужгород     № 24 

 

  

Про введення карантину 

у кардіореанімаційному 

відділенні комунального 

некомерційного підприємства 

«Центральна міська клінічна лікарня» 

 

 Відповідно до статей 75 і 76 Кодексу цивільного захисту України, 

Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України 09.01.2014 № 11, Плану реагування на 

надзвичайні ситуації державного рівня, затвердженого постановою Кабінету 

міністрів України 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території 

України коронавірусу COVID-19» із змінами, внесеними згідно з Постановами 

КМ, Положення про штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, 

затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ 26.12.2014 № 1406, 

рішення комісії ТЕБ та НС Ужгородської міської ради 25.03.3030 (Протокол 

№ 7) щодо призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації,  лист директора Ужгородської міськрайонної філії ДУ 

«Закарпатський обласний лабораторний центр МОЗ України» 25.05.2020 № 

729 щодо несприятливої епідемічної ситуації з COVID-19 у КНП «Центральна 

міська клінічна лікарня», збільшення випадків захворювання медичних 

працівників на COVID-19»: 

 1. Начальнику управління охорони здоров’я (Решетар В.В.) вирішити    

питання    надання  ургентної   кардіологічної   допомоги      населенню   міста   

Ужгород, тимчасово,  на  базі  КНП «Обласний центр кардіології та 

кардіохірургії». 

 2. Директору КНП «Центральна міська клінічна лікарня» Кураху І.І.: 

 2.1. Ввести   карантин  у  відділенні  кардіореанімації з 27.05.2020. 

 2.2. Заборонити  поступлення  нових  хворих у відділення 

кардіореанімації.  Виписку пацієнтів здійснювати  лише  після отримання 

негативного результату  обстеження на ПЛР згідно із  Протоколом  надання  

медичної  допомоги хворим на COVID-19. 

 2.3. По завершенню  лікування   та   виписки  хворих  з кардіореанімації   

проводити   заключну  дезінфекцію  та генеральне  прибирання   відповідно до 

нормативиних  документів  МОЗ України. 

 2.4. Лабораторні дослідження пацієнтів, медичних працівників та 

контактних проводити з урахуванням змін, затверджених  наказом МОЗ 

України 20.05.2020 № 1227 «Про затвердження змін до Стандартів медичної 

допомоги. Коронавірусна  хвороба  (COVID-19)».   

2.5.  Забезпечити моніторинг за станом здоров’я контактних медичних  

працівників та пацієнтів відділення кардіореанімації та  закладу протягом 14 



днів після останнього контакту із захворвлими з вимірюванням температури, 

оцінки скарг та обстеження.  Дані щоденних оглядів фіксувати у журналах 

спостереження за станом здоров’я контактних. При   виявленні   у контактного 

медичного працівника проявів респіраторного захворювання вжити всі 

відповідні протиепідемічні заходи як до особи, що відповідає випадку 

захворювання на COVID-19. 

2.6. На період карантину забезпечити дотримання  режимів  поточної  

дезінфекції (знезараження столового посуду, білизни, прибирального 

інвентаря) та вологе прибирання всіх приміщень відділення у відповідності до 

інструкцій з використання дезінфектантів у концентраціях та експозиціях, як 

при захворюваннях туберкульозом та вірусними гепатитами. 

2.7. Забезпечити поводження з відходами відділення  (побутові, харчові, 

вироби медичного призначення, ЗІЗ) як з епідемічно небезпечними  відходами 

категорії В.                                                                                                                                                                  

2.8. Забезпечити медичний персонал  засобами індивідуального захисту  

у відповідності до інструкції  «Тип ЗІЗ при  COVID-19 за умовами роботи, 

типом персоналу та виду діяльності», та контроль за використанням ЗІЗ 

персоналом закладу. 

2.9. Інформацію про виконання заходів надати керівнику робіт з 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. 

3. Директорам комунальних некомерційних підприємств медичних 

закладів міста: 

3.1. Посилити адміністративний контроль дотримання персоналом 

підпорядкованих медичних закладів протиепідемічних заходів безпеки. 

 

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

   

        

 

Керівник робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації-заступник 

міського голови                                  Василь ГОМОНАЙ
          
  

 
 


