РІШЕННЯ
Засідання тимчасової протиепідемічної комісії при обласній державній
адміністрації.
Заходи щодо запобігання занесенню та
поширенню СОУІВ-19 на території Закарпатської області
25.02.2020р.

м.Ужгород

Як інформує ВООЗ, станом на 24 лютого 2020 року у світі
зареєстровано
79 360 підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції СОУІВ-19, з
них 77 150 випадків у Китаї. Вилікувалося від захворювання 25 038 хворих, 2
619 померло. Поступово збільшується кількість країн, де
реєструється
СОУІВ-19. Випадки захворювання підтверджені в 31 країні світу, зокрема в
Європейському регіоні: 157 випадків в Італії, 16 випадків у Німеччині, 12 - у
Франції, по 2 випадки у Росії та Іспанії, по ] випадку в Бельгії, Фінляндії та
Швеції. В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку нової
СОУІВ- 1 9 не зареєстровано
Як реагування на ситуацію, в області розроблено та ВИДано спільний
наказ департаменту охорони здоров*я облдержадміністрації (далі
ДОЗ) та
ДУ «Закарпатський обласний лабораторний центр МОЗ України» (далі - ДУ
“ЗОЛЦ МОЗУ”) від 11.02.2020 р. М 88-0/21-0 «Про забезпечення виконання
наказу МОЗ України від 24.01.20 20 де 185 «Про заходи щодо недопущенНя
занесення і поширення на території України випадків захворювань
спричинених новим коронавірусом, виявленим в Місті Ухань (провінція
Хубей, Китай)» в Закарпатській області». Наказом затверджені адаптовані до
умов області Алгоритми дій лікарів закладів охорони здоров*я при зверненні
особи, яка відповідає визначенню випадку 2019-пСоУ, лікарів-епідеміологів
при виявленні особи, яка відповідає визначенню випадку 2019-пСоУ,
лабораторного обстеження осіб які відповідають визначенню випадку
2019-пСоУ у вірусологічних лабораторіях та опитувальник за формою
ВООЗ для проведення епідеміологічного розслідування випадків, що
'
підлягають визначенню випадку 2019-ґ1СоУ.
Відповідні інформації з рекомендаціями щодо організації заходів з
недопущення поширення коронавірусу (відповідно компетенції) були
направлені начальникам Мукачівського та Чопського прикордонних загонів
та керівнику Закарпатської митниці держмитслужби України.
Для організації та проведення протиепідемічних заходів щодо
коронавірусної інфекції 2019-пСоУ на всіх Міжнародних автомобільних
контрольно-пропускних пунктах (далі - КПП) через державний кордон, на базі
територіальних філій ДУ «ЗОЛЦ МОЗУ» створено 5 груп екстреного
реагування. Фахівці груп будуть задіяні на випадок виявлення осіб з
симптомами гострої респіраторної хвороби на КПП через державний кордон.
На кожній адміністративній території створено групи епідеміологічної
розвідки для реагування на виявлення випадків СОУІВ-2019.
З метою визначення стану готовності до роботи в
умовах ускладнення
епідемічної ситуації з СОУІВ-2019, проведено аналіз забезпеченості засобами
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індивідуального захисту фахівців епідеміологічного
всіх
профілю
структурних підрозділів, територіальних філій та відділень ДУ «ЗОЛЦ
МОЗУ». Визначено потребу у дезінфекційних засобах та засобах
індивідуального захисту, підготовлено відповідні заявки в МОЗ України. На
даний час питання забезпеченості ЗІЗ та дезінфекційними засобами ДУ
«ЗОЛЦ МОЗУ» на випадок ускладнення епідемічної ситуації залишається
гострим та актуальним.
На сайті ДУ «ЗОЛЦ МОЗ У» та ДОЗ розміщено рекомендації
для
населення при наявності симптомів гострого вірусного захворювання та
перебування у Китайській Народній Республіці. Інформація щопонеділка
оновлюється.

КНП “Обласна клінічна інфекційна лікарня “Закарпатської обласної
ради
визначена закладом, де буде надаватися стаціонарна медична допомога особам із
гострою респіраторною хворобою, спричиненою коронавірусом 2019-пСоУ та
при потребі буде розгорнутий ізолятор для контактних осіб.
Визначено 13 карет ШВИДКОЇ медичної допомоги для
транспортування осіб із
гострою респіраторною хворобою, спричиненою коронавірусом 2019-пСоУ до
визначеного в області закладу.
Визначена забезпеченість медичних працівників
КІ-Ш “Обласна клінічна
інфекційна лікарня “Закарпатської обласної ради та бригад швидкої медичної
допомоги засобами індивідуального захисту, сформована та надіслана до Центру
громадського здоровя МОЗ україни потреба у них для роботи в умовах
ускладненої епідемічної ситуації на 1 місяць.

Комісія вирішила:
]. Інформацію доповідачів взяти до уваги.

2.Тимчасовим протиепідемічним комісіям при райдержадміністраціях,
міськвиконкомах, об”єднаних територіальних громадах:
2.1 Розробити та затвердити алгоритм взаємодії та інформування між
співробітниками КПП державного кордону, групами екстреного реагування
ДУ “ЗОЛЦ МОЗУ”, фахівцями Держпродспоживслужби України в
Закарпатській області та бригадами екстреної медичної допомоги на випадок
виявлення осіб з ознаками інфекційних захворювань або скаргами на стан
здоров”я при здійсненні прикордонного та митного оформлення транспортних
засобів, в тому числі у вихідні та будні дні.
Термін: до 01.03.2020 року
2.2 Визначити заклади для ізоляції (обсервації) контактних осіб з
метою їх обстеження та здійснення медичного нагляду за ними,чітко вказати
адресу закладу, потужність, кількість ліжкомісць.
Термін: до 16:00 26.02.2020 року
2.3 Провести тренувальні заняття з імітації виявлення осіб з ознаками

інфекційних захворювань або скаргами на стан здоров'я
пропускних пунктах (КПП) державного кордону України.
Термін: до 06.03.2020 року

на контрольно -
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3. Керівникам Мукачівського та

Чопського прикордонного загонів,
Закарпатської
начальнику
митниці дермитслужби України:
З.І. Надати інформацію тимчасовим протиепідемічним комісіям
при
районних
державних
адміністраціях,
міськвиконкомах,
об,єднаних
територіальних громадах інформацію про
наявність, стан готовності
приміщень для тимчасової ізоляції осіб на на
контрольно - пропускних
пунктах (КПП) державного кордону України.
Термін: до 01.03.2020 року
4. Райдержадміністраціям, міськвиконкомам
ОТГ, районним радам:
4.1 Забезпечити роботу відповідно з «Регіональним
планом на 2020 рік
протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і
поширенню в

Закарпатській області гострої
коронавірусом 2019-пСоУ».

респіраторної

хвороби,

спричиненої

Термін: постійно на 2020 рік

5.

Райдержадміністраціям, міськвиконкомам ОТГ, районним
радам
управлінню цивільного захисту:
5.1.Вирішити питання щодо забезпечення засобами індивідуального
захисту фахівців, які будуть залучені до розслідування, надання медичної
допомоги та здійснення дезінфекційних заходів, тощо, при виявлені особи з
СОУІВ-19 у Закарпатській області
Термін: березень 2020 року
6.Департаменту фінансів облдержадміністрації:
6.1. Передбачити фінансування незабезпеченої
потреби в коштах для
придбання засобів індивідуального захисту для фахівців ДУ «Закарпатський
обласний лабораторний центр МОЗ України» та Комунальне
некомерційне
підприємство
,,Обласна
клінічна
інфекційна
лікарня”
Закарпатської обласної ради
Термін: бе езень 2020 року

Голова

комісії/'
%?

Олексій ГЕТМАНЕНКО

РІШЕННЯ

засідання тимчасової протиепідемічної комісії при обласній
державній адміністрації спільно з регіональною комісією техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо запобігання
занесенню та поширенню на території Закарпатської області гострої
респіраторної коронавірусної інфекції СОУІВ-19
11.03.2020 р.

м. Ужгород

-

Присутні
члени комісії тимчасової протиепідемічної комісії при
обласній державній адміністрації, члени регіональної комісії техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (за списком)
Запрошені Михайло Рівіс голова Закарпатської обласної ради.

-

-

Враховуючи щоденне зростання кількості захворілих на коронавірусну
інфекцію (СОУІВ-19) ( станом на 10.03.2020 року у світі зареєстровано
117 730 випадків) та оголошення ВООЗ пандемії коронавірусної інфекції
та
поширення СОУІВ-19 у Європейському регіоні, зокрема у країнах, що мають
спільні кордони із Закарпатською областю ( у Чехії підтверджено 41 випадок,
Румунії - 25, Польщі - 20, Угорщині - 9, Словацькій республіці - 7), нагальним
є посилення превентивних протиепідемічннх заходів щодо недопущення
занесення та поширення випадків коронавірусної інфекції (СОУІВ-19)
на території області,

Комісія вирішила:

Врахувати пропозиції
надані управлінням з питань оборонної
роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами
Закарпатської облдержадміністрації від 26.02.2020 На 99/01-08 та головним
управлінням Держпродспоживслужби в Закарпатській області від 24.02.2020
На 04.1/664, зокрема щодо внесення зміни
до пунктів 19, 24, 25 Регіональною
плану на 2020 рік протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і
поширенню в Закарпатській області гострої респіраторної хвороби,
спричиненої коронавірусом 2019-пСоУ, викласти його в оновленій редакції та
затвердити (Додаток).
2. департаментам освіти і науки та культури, управлінню молоді
1.

та
спорту
облдержадмінісграції,
райдержадмінісграціям,
міськвиконкомам, ОТГ, районним радам, керівникам підприємств,
установ, організацій незалежно від форм власності та підпорядкування,
керівникам громадських організацій, волонтерам та громадським діячам:
2.1. Виконати

рішення від 11.03.2020 року регіональної комісії
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо призупинення
з 12 березня по 3 квітня 2020 року навчання у вищих навчальних закладах,
загальноосвітніх школах, дошкільних навчальних закладах, спортивних,
музичних школах та інших навчальних закладах області.
22. Обмежити або перенести на більш пізній період проведення масових
заходів, у тому числі культурно - розважальних, спортивних змагань,
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турнірів, тощо (у межах області), а також поїздки на аналогічні заходи в
країни, де реєструється коронавірусна інфекція (СОУІВ-19). Якщо такі заходи
вже організовані, провести їх без участі глядачів та вболівальників.
Термін: негайно, починаючи з 12 березня 2020 року
3.

З.І.

департаменту охорони здоров'я облдержадмінісграції:

Визначити уточнену зведену потребу в індивідуальних засобах
захисту органів дихання та шкіри (масок медичних, рукавичок, тощо), для
осіб, що залучатимуться до виконання робіт у разі
загрози виникнення та
поширення СОУШ-Ю та суму коштів, необхідних для першочергового вжиття
заходів, щодо запобігання занесенню і поширенню цієї гострої респіраторної
інфекції.

Термін: негайно
Провести, спільно з дУ ”Закарпатський обласний лабораторний
центр МОЗ України”, у кожному медичному закладі та закладах визначених
для обсерваціі' та ізоляції людей, навчання та тренінги щодо готовності
персоналу до дій при цій епідемічній ситуації.
Термін: до 20 березня 2020 року
3.3. Уточшгги план реагування спеціалізованої медичної
служби
ЦИВЇЛЬНОГО захисту регіонального
рівня на надзвичайні ситуації, а саме при
вишлсненні
СОУШ-19, та подати його на затвердження голові
3.2.

облдержашиінісхрації.

Термін: до 20 березня 2020 року
Ввести в стаціонарних закладах охорони здоров'я області
підвищений протиепідемічний режим та заборонити відвідування
хворих.
Термін: негайно, починаючи з 12 березня 2020 року
3.4.

4.

Департаменту соціального захисту:

4.1. Запровадити в
закладах із цілодобовим перебуванням осіб
(особливо старшого віку) посилений дезінфекційний режтш, що включає
збільшення кратності прибирання із використанням деззасобів, провітрювання
приміщень та, при потребі, з використанням медичних масок, тощо.
4.2. Обмежити відвідування осіб у таких закладах.
Термін: негайно, починаючи з 12 березня 2020 року
5.

Керівникам санаторію-курортних та інших оздоровчих та
рекреаційних закладів Закарпатськоїобласті:
5.1.

При поступленні осіб на оздоровлення обов'язково збирати
епідемічний анамнез, зокрема історію подорожей в інші країни
протягом
останніх 14 днів.
52. Запровадити:
5.2.1. щоденний моніторинг стану здоров'я відпочиваючих, із
обов'язковою термометрію тіла;
5.2.2. посилений дезінфекційний режим, який включає збільшення
кратності прибирання із використавши деззасобів, провітрювання приміщень
та, при потребі, з використанням медичних масок, тощо.
Термін: негайно, починаючи з 12 березня 2020 року

3

департаменту інфраструктури, розвитку

і утримання

мережі
автомобільних доріг загального користування місцевого значення та
житлово-комунального господарства, ДСНС, керівникам підприємств,
установ та організацій незалежно від форми власності та
підпорядкування, в тому числі торгівлі, громадського харчування та
сфери обслуговування населення:
6.

6.1. Посилити дезінфекційні заходи у громадському транспорті, на
вокзалах, аеропортах, ввести режим вологого прибирання з використанням
засобів дезінфекції у пасажирському транспорті, як на початку так і вкінці
зміни, а також провітрювання на кінцевих зупинках, тощо.
6.2. Посилити проведення дезінфекційних заходів у місцях скупчення
людей, зокрема: ринках, кафе, ресторанах, тощо.
Термін: негайно, починаючи з 12 березня 2020 року
6.3. Забезпечити працівників витратними матеріалами для особистої
гігієни (серветки, дозатори з рідким милом, спиртовмісні антисептики, маски
тощо).
Термін: негайно, починаючи з 12 березня 2020 року
7.

Райдержадміністраціям,
міськвиконкомам,
органам об'єднаних територіальних громад:

виконавчим

Ввести обмежувальні протиепідемічні заходи, у порядку
передбаченому чинним законодавством України, та відповідно до рішення
регіональної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
від 11.03.2020 року, щодо призупинення з 12 березня по 3 квітня 2020 року
навчання у вищих навчальних закладах, загальноосвітніх школах, дошкільних
навчальних закладах, спортивних, музичних школах та інцшх навчальних
закладах області.
Термін: негайно, починаючи з 12 березня 2020 року
7.2. Провести комісійне обстеження місць визначених для обсервації
осіб та ізоляції контактних по коронавірусу 2019-пСоУ із залученням
Держспоживслужбн, ДУ ,,Закарпатський обласний лабораторний центр МОЗ
України”, ДСНС, департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації.
Термін: до 20 березня 2020 року
7.3. Забезпечити належну роботу закладів, визначених для тимчасової
обсервації осіб та ізоляції осіб, контакт по СОУІВ-19.
Термін: негайно, до окремого розпорядження
7.1.

8.

Мукачівському та Чопському прикордонним загонам:

Продовжити проведення температурного скринінгу громадянам, які
перетинають державний кордон на всіх контрольно-пропускних пунктах
області.
Термін: негайно, до окремого розпорядження
9.

Департаментам облдержадміиісграції: фінансів, економічного
розвитку і торгівлі, охорони здоров'я, управлінню з питань оборонної
роботи, цивільною захисту та взаємодії з правоохоронними органами:
Підготувати та подати узгоджені пропозиції на обласну раду щодо

виділення коштів з обласного бюджету для вжиття заходів із запобігання

4

винищенню
СОУІВ-19.

надзвичайної

ситуації, пов'язаної з занесенням і поширенням

Термін: негайно, починаючи з 12 березня 2020 року
10. Департаментам облдержадміністрації: інформаційної діяльності

та комунікацій з громадськістю, охорони здоров'я, державній установі
”Закарпатський обласний лабораторний центр МОЗ України”, головному
управлінню
Дсржпродспоживслужбн
в
Закарпатській області,
райдержадміиістраціям та міськвиконкомам спільно з органами
місцевого самоврядування:
Забезпечити проведення серед населення області роз'яснювальної роботи
щодо необхідності дотримання санітарно-гіп'єнічних вимог із метою зниження
ризиків зараження та поширення корона вірусної інфекції (СОУШ-19), правил
(порядку) поведінки у цих ситуаціях.
Терм' '

Голова комісі

чинаючи з 12 березня 2020 року

Олексій ГЕТМАНЕНКО

РІШЕННЯ

тимчасової протиепідемічної комісії при обласній державній
адміністрації

/ Ь березня 2020

Ужгород

З метою забезпечення належної роботи тимчасової протиепідемічної

комісії при обласній державній адміністрації щодо запобігання виникненню
надзвичайної ситуації державного рівня, пов'язаної із занесенням і
поширенням коронавірусноїхвороби 2019 (СОУШ-19) (далі СОУШ-19):

-

1. Утворити штаб тимчасової протиепідемічної комісії при обласній
державній адміністрації для протидії поширенню коронавірусу СОУІВ-19 у
складі, згідно додатку Ле 1.

2. Робочим органом штабу визначити департамент охорони здоров*я
облдержадміністрації.

Департаментам
облдержадміністрації:
освіти і науки; соціального захисту
населення; інформаційної діяльності та
з
комунікацій
громадськістю
облдержадміністрації; інфраструктури
і
мережі
розвитку
утримання
автомобільних
доріг
загального
користування місцевого значення та
житлово-комунального
господарства,
управлінню організаційної роботи та
забезпечення діяльності керівництва
обласної
державної
апарату
адміністрації, управлінню з питань
оборонної роботи, цивільного захисту та
взаємодії з правоохоронними органами
облдержадміністрації, КНП ,,Обласна
клінічна
інфекційна
лікарня
обласної
Закарпатської
ради”,
державній установі ”Закарпатський
обласний лабораторний центр МОЗ
України”,
управлінню
головному
Держпродспоживслужби
в
області, управлінню
Закарпатській
Служби безпеки України в Закарпатській
області, управлінню ДСНС України у
області,
Закарпатській
головному
Національної
поліції в
управлінню
Закарпатській області
Визначити та подати до департаменту охорони здоров*я
общержадміністрації по 3 кандидатури для роботи в складі штабу (ШБ, посада,
контактні телефони).
3.

2
4. Забезпечити своїх представників у штабі необхідним для роботи

приладдям і оргтехнікою.

Термін: невідкладно
обласної
Апарату
адміністрації

державної

5. Вжити організаційних заходів щодо забезпечення належної роботи

штабу (робочі місця, засоби звіязку).

Термін: невідкладно
Департаменту
охорони
облдержадміністрації

здоров'я

5. Режим роботи штабу визначати виходячи з обстановки, що

складається, у разі необхідності запроваджувати цілодобовий режим його
роботи.
6. Визначити телефонний номер для цілодобової роботи гарячої лінії
штабу.
Термін: невідкладно

Департаменту інформаційної діяльності
та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації
'

Забезпечити висвітлення інформації про роботу штабу на
офіційному сайті облдержадміністрації та поширення її серед засобів масової
інформації.
Термін: упродовж роботи штабу
7.

В.о. голови державної адмініс

голова комісії

.

:

%

лексій ГЕТМАНЕНКО

Додаток
рішення
до
тимчасової
протиепідемічної комісії при обласній
державній адміністрації

СКЛАД
штабу тимчасової протиепідемічної комісії при обласній державній
адміністрації для протидії поширенню коронавірусу СОУІВ-19
Керівник штабу
Посадова особа

Посадова особа
Посадова особа

представник

представник
представник
представник
представник

представник

представник
представник
представник
представник

департаменту
охорони
облдержадміністрації
Заступники керівника штабу

здоров'я

державної установи ,,Закарпатський обласний
лабораторний центр МОЗ України” (за
згодою)
КНП ,,Обласна клінічна інфекційна лікарня
Закарпатської обласної ради” (за згодою)
Члени штабу:
управління з питань оборонної роботи,
цивільного
взаємодії
та
з
захисту
правоохоронними
органами
облдержадміністрації
департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації
управління
організаційної
роботи
та
забезпечення діяльності керівництва апарату
обласної державної адміністрації
департаменту інформаційної діяльності та
комунікацій
з
громадськістю
облдержадміністрації
головного
управління
Держпродспоживслужби в
Закарпатській області
(за згодою)
департаменту інфраструктури, розвитку і
утримання мережі автомобільних доріг
загального користування місцевого значення
та ЖКГ облдержадміністрації
і
освіти
департаменту
науки
облдержадміністрації
безпеки
управління
Служби
України в
Закарпатській області (за згодою)
головного управління Національної поліції в
Закарпатській області (за згодою)
управління ДСНС України у Закарпатській
області (за згодою)

