
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
КЕРІВНИКА РОБІТ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ 

 

22.12.2020                                      № 49 
 

м. Ужгород 

 
Про удосконалення заходів щодо 

організації та проведення в Закарпатській 

області тестування на гостру 

респіраторну хворобу COVID-19, 

спричинену коронавірусом SARS-CoV-2  

 

 Відповідно до статті 75 Кодексу цивільного захисту України,  

Плану реагування на надзвичайні ситуації державного рівня, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 № 223, розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 № 338-р «Про переведення єдиної 

державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації»  

на виконання пункту 2.2.4. постанови Верховної Ради України від 20.10.2020 

№937-ІХ «Про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та 

захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та 

нових біологічних загроз», наказу МОЗ України від 10.12.2020 №2869  

«Про затвердження Зміни до Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна 

хвороба (COVID-19)», розпоряджень Керівника робіт з ліквідації наслідків медико-

біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, 

пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, 

від 15.12.2020№ 155 «Про надання звітності щодо проведення досліджень на 

антиген до SARS-CoV-2», від 17.12.2020 № 157 «Про організацію тестування на 

гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом  

SARS-CoV-2», розпорядження керівника робіт із ліквідації наслідків НС у 

Закарпатській області 18.12.2020 № 61, з метою оперативного вжиття у місті 

Ужгород заходів із протидії розповсюдженню коронавірусної хвороби COVID-19 

та ліквідації її наслідків: 

1. Управлінню охорони здоров’я Ужгородського міськвиконкому,  

керівникам комунальних некомерційних підприємств сфери охорони здоров’я 

міста, керівникам приватних медичних закладів (за згодою) забезпечити: 

1.1. Організацію проведення, у закладах охорони здоров'я, що надають 

первинну та вторинну спеціалізовану медичну допомогу, а також (за згодою) 

фізичним особам підприємцям, які одержали ліцензію на провадження 

господарської діяльності з медичної практики та забезпечують надання первинної 

медичної допомоги мешканцям області, з якими укладені декларації, забору 

біологічного матеріалу для проведення лабораторних досліджень на гостру 

респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, 

шляхом утворення пунктів забору біологічного матеріалу. 

Термін – до 22 грудня 2020 року  

1.2. Облаштування пунктів забору біологічного матеріалу для здійснення 

забору біологічного матеріалу для експрес-тестування та ПЛР-дослідження,  



з обов’язковим дотриманням вимог інфекційного контролю, наступним категоріям 

осіб: 

 з підозрою  на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену 

коронавірусом SARS-CoV-2, у випадку відсутності можливості проведення 

тестування на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2; 

з ознаками  ГРВІ, у випадку відсутності можливості проведення тестування 

на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2; 

з ознаками пневмонії, у випадку відсутності можливості проведення 

тестування на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2; 

з позитивним тестом на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, крім 

осіб, що відповідають підозрілому або ймовірному випадку гострої респіраторної  

хвороби  COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2; 

з ознаками імуносупресії, у випадках госпіталізації. 

1.3. Проведення тестування на визначення антигена коронавірусу  

SARS-CoV-2 відповідно до галузевих стандартів надання медичної допомоги 

хворим на гостру респіраторну  хворобу  COVID-19, спричинену  коронавірусом 

SARS-CoV-2, наступним категоріям осіб, незалежно від наявності укладеної 

декларації з лікарем ПМД: 

з підозрою  на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену 

коронавірусом SARS-CoV-2; 

з ознаками інших  ГРВІ; 

зі встановленим діагнозом пневмонії; 

які були в тісному контакті з підтвердженим випадком гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2  

(не раніше ніж на 8-й день після контакту) 

що підлягають плановій госпіталізації  

Вважати пріоритетним - проведення тестування на визначення антигена 

коронавірусу SARS-CoV-2 безпосередньо за місцем надання первинної медичної 

допомоги здійснювати його відразу при встановленні діагнозу ГРВІ та не 

госпітальної пневмонії в спеціально відведеному для цього місці, яке відповідає 

вимогам інфекційного контролю. 

1.4. Забір біологічного матеріалу за місцем проживання/перебування у осіб 

з підозрою на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом 

SARS-CoV-2, та зі симптомами інших ГРВІ, незалежно  

від укладеної декларації з лікарем ПМД: 

дітям віком до 10 років;  

особам віком 65 та більше років; 

особам з інвалідністю 1 та 2 групи; 

особам, які не можуть самостійно пересуватися 

1.5. Проведення закладами охорони здоров'я тестування медичних 

працівників, які мають контакт з пацієнтами, незалежно від рівня надання медичної 

допомоги, та інших категорій осіб відповідно до галузевих стандартів надання 

медичної допомоги хворим на гостру респіраторну хворобу  COVID-19, 

спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. 

2. Управлінню охорони здоров’я до 22 грудня 2020 року поінформувати 

Керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій області та 

регіональний штаб щодо кількості облаштованих пунктів забору біологічного 



матеріалу для проведення лабораторних досліджень на гостру респіраторну 

хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та пропускну 

спроможність кожного, на електронну адресу штабу (general@carpathia.gov.ua) та 

департаменту охорони здоров'я  облдержадміністрації (uoz@carpathia.gov.ua). 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на начальника 

штабу із ліквідації наслідків НС у місті Ужгород. 

 

 

 

Заступник міського голови, 

керівник робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації у місті Ужгород                                        Василь ГОМОНАЙ 
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Додаток 2 
 

Інформація щодо облаштованих пунктів забору біологічного матеріалу для проведення лабораторних досліджень 

на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 

 

 
 

Район/ОТГ Загальна кількість  ЗОЗ/ФОП,  
де проводитиметься забір 

біологічного матеріалу 
 для проведення  дослідження  

на COVID-19 

Назва ЗОЗ/ФОП, де проводитиметься забір 
біологічного матеріалу для проведення  

дослідження на COVID-19 

Адреса ЗОЗ/ФОП,  де проводитиметься 
забір біологічного матеріалу для 

проведення  дослідження на COVID-19 

Пропускна спроможність кожного 
окремого місця, де 

проводитиметься забір 
біологічного матеріалу для 

проведення  дослідження на 
COVID-19 (чоловік на добу) 

м. Ужгород 1 
КНП «Ужгородська міська дитяча 
клінічна лікарня» м. Ужгород, вул.Бращайків, 6 20 осіб 

 м. Ужгород 1 заклад -7 амбулаторій 

КНП «Ужгородський міський 

центр ПМСД»  

Амбулаторія ЗПСМ № 1 

Амбулаторія ЗПСМ № 2 

Амбулаторія ЗПСМ № 3 

Амбулаторія ЗПСМ № 4 

Амбулаторія ЗПСМ № 7 

Амбулаторія ЗПСМ № 8 

Мобільна бригада каб.№ 78  

Вул.Другетів,79 

Вул.Гранітна,8 

Вул.С.Мартина,2 

Вул.Сечені,50 

Вул.Капушанська,161/1 

Вул. Грибоєдова 20 «В» 

Вул. Грибоєдова 20 «В» 

40 

40 

90 

80 

40 

80 

100 

 м . Ужгород 1 
КНП «Ужгородська міська 
поліклініка» 

м.Ужгород, вул.Грибоєдова, 20 
В (каб.58 і денний стаціонар) 100 

 м. Ужгород  1 Медичний центр «Корзо» м.Ужгород, вул.Волошина, 1/2  10 

 м. Ужгород 1 Медичний центр «ПРЕВЕНШН» м.Ужгород, Грибоєдова, 19В 100 

 м. Ужгород  1 Медичний центр «Гемомедика» 

 м.Ужгород, вул. Капушанська, 

28  150 
 


