
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

КЕРІВНИКА РОБІТ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНОЇ 

СИТУАЦІЇ 

 

19.10.2020                      № 45 

  

м. Ужгород 

 

 

 

Про запровадження додаткових  

заходів   із запобігання поширенню  

на території міста гострої респіраторної  

хвороби COVID-19, спричиненою  

коронавірусом SARS-CoV-2   

 
 

 

Відповідно до статей 75 і 76 Кодексу цивільного захисту України, статті 

29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб»,   

постанови Кабінету Міністрів України  22.08.2020 № 641 «Про встановлення 

карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території 

із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом  SARS-CoV-2»  (зі змінами), на виконання 

розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної 

ситуації природного характеру державного рівня, пов’язаної з поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19) від 17.10.2020 № 114,  розпорядження 

керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в Закарпатській 

області 16.10.2020 № 58, листа Міністерства охорони здоров’я України 

30.5120116309.02001  щодо створення належних умов для проведення виборів 

25 жовтня 2020 року, з метою попередження поширення коронавірусної 

хвороби COVID-19 на території міста Ужгород, у рамках організації і 

координації робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації медико-

біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня: 

 

1. Закладам охорони здоров’я на території міста Ужгород забезпечити: 

1.1. Безперервне надання медичних послуг пацієнтам з гострою 

респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-

CoV-2, для яких відтермінування медичної допомоги несе ризик для життя та 

здоров’я; 

1.2. Транспортування таких пацієнтів до місць надання медичної 

допомоги хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричиненою 

коронавірусом SARS-CoV-2, здійснювати екстериторіально, з урахуванням 

вільних місць у закладах охорони здоров’я та часового довозу бригадою ЕМД 

хворих, із суворим дотриманням визначених протиепідемічних заходів;  



1.3. Проведення регулярних навчань медичного та немедичного  

персоналу, залученого до надання медичної допомоги пацієнтам з гострою 

респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-

CoV-2, з питань лікування, ведення пацієнтів та дотримання інфекційного 

контролю; 

1.4. Безперервне надання медичних послуг пацієнтам, для яких 

відтермінування медичної допомоги несе ризик для життя  та здоров’я, а також 

транспортування таких пацієнтів та медичних працівників до місць надання 

послуг і з суворим дотриманням визначених протиепідемічних заходів; 

1.5. Визначення місць перебування для пацієнтів з легкою формою 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-

CoV-2,  які не мають можливості самоізоляції; 

1.6. Приведення у відповідність до умов закупівлі, визначених в 

договорі з Національною службою здоров’я України, медичних послуг з 

надання допомоги пацієнтам з COVID-19, а також з урахуванням темпів 

поширення COVID-19 на території міста та підтримання їх рівня оснащеності; 

1.7. Належне виконання (у частині, що стосується) розпорядження 

керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної ситуації природного 

характеру державного рівня, пов’язаної з поширенням коронавірусної хвороби 

(COVID-19) від 17.10.2020 № 114 (додається). 

 

2. Директору КНП «Центральна міська клінічна лікарня» (Курах І.І.) 

забезпечити:  

2.1.  Розробку маршруту пацієнтів, які мають лабораторно 

підтверджену гостру респіраторну хворобу COVID-19 та потребують 

екстреної госпіталізації з приводу інших захворювань;  

2.2. Із урахуванням наявного у закладі охорони здоров’я ліжкового 

фонду, додаткове резервування та перепрофілювання ліжкового фонду 

закладу для госпіталізації хворих на  COVID-19, з розрахунку не менше 30 

відсотків від наявного ліжкового фонду (до 20.10.2020);   

2.3. Оснащення щонайменше 80 відсотків визначеного ліжкового 

фонду для госпіталізації хворих на COVID-19 матеріально-технічним 

обладнанням для постачання кисню в палатах (централізовано та /чи 

кисневими концентраторами); 

2.4. Розгортання палат інтенсивної терапії у перепрофільованих 

відділеннях  лікарні  відповідно  до  вимог  наказу  МОЗ  України 13.03.2020 

№ 665 «Про затвердження Примірного табеля матеріально-технічного 

оснащення відділень (палат) інтенсивної терапії інфекційних лікарень» (до 

20.10.2020); 

2.5. Сприяння проведенню  упродовж 20-27 жовтня 2020 року 

моніторингових візитів робочою групою з числа фахівців експертів 

департаменту охорони здоров’я  та виконання всіх заходів, які будуть ними 

визначені.  

 



3.  Директору КНП Ужгородського ЦПМСД  (Козак Т.Ю.), директору 

КНП «Ужгородська міська поліклініка» (Брецко М.Ю.): 

3.1.  Розробити маршрут пацієнтів з підозрою на гостру  

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

для отримання амбулаторно-поліклінічної допомоги. 

  

4. Закладам охорони здоров’я  незалежно від форм власності, які надають 

ПМСД, забезпечити: 

4.1. Вжиття негайних заходів щодо забезпечення належного медико-

санітарного нагляду за контактними із підозрілим та/або підтвердженим 

випадком захворювання на COVID-19, визначених чинним законодавством 

України. 

4.2. Щоденний медичний нагляд за контактними, із письмовим 

відображенням у документах та/або реєстраційних журналах об’єктивного 

стану здоров’я контактних осіб. 

4.3. Здійснення госпіталізації виключно до критеріїв згідно із 

вимогами наказу МОЗ України 17.09.2020 № 2122 «Про внесення змін до 

Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19». 

5. Відповідним установам та організаціям (у частині, що стосується) 

прийняти до уваги та відповідного виконання лист Міністерства охорони 

здоров’я України 30.5120116309.02001  щодо створення належних умов для 

проведення виборів 25 жовтня 2020 (додається).      

6. Продовжити виконання заходів відповідно до рішень міського 

штабу із ліквідації наслідків НС у місті Ужгород 13.10.2020 ( протокол № 9) 

та рішення місцевої комісії з питань ТЕБ та НС 22.09.2020 (протокол № 25 із 

змінами). 

     7. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

  

В.о. керівника робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайної  ситуації  – начальник міського  

штабу із ліквідації НС у місті Ужгород                                Василь РЕШЕТАР 

 


