КЕРІВНИК РОБІТ
З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНОЇ НАДЗВИЧАЙНОЇ
СИТУАЦІЇ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНЯ У
ЗВ’ЯЗКУ З ЕПІДЕМІЧНОЮ СИТУАЦІЄЮ НА ТЕРИТОРІЇ КИЇВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ, СПРИЧИНЕНОЮ КОРОНАВІРУСОМ 2019-1ЧСОУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 27 березня 2020 року

м. Київ

№2

Про організацію заходів з метою
мінімізації поширення корона
вірусної хвороби (СОУГО - 19) в
Київській області під час проведення
діагностики

Відповідно до статей 75, 76 Кодексу цивільного захисту України, Плану
реагування на надзвичайні ситуації державного рівня, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 року № 223,
постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про
запобігання поширенню на території України коронавірусу СОУГО-19»,
розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 року № 338-р
«Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим
надзвичайної ситуації» та з метою забезпечення безпосередньої організації і
координації робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної
ситуації природного характеру державного рівня у зв’язку з епідемічною
ситуацією на території Київської області, спричиненою коронавірусом 8АЯ8СоУ-2:
1. Головам районних, міських, сільських та селищних рад, районних
державних адміністрацій, ОТГ Київської області:
1.1. Організувати до 19.00 28 березня 2020 року мобільні бригади (далі бригади) з проведення заборів зразків біологічних матеріалів від пацієнтів з
підозрою на коронавірусну хворобу (СОУГО - 19) у складі водія та не менше
ніж одного медичного працівника із штату центрів первинної медико-санітарної
допомоги.
1.2. Забезпечити достатню кількість бригад для оперативного проведення
забору біологічного матеріалу, але не менше однієї бригади на район, місто
обласного значення або об’єднану територіальну громаду. Кількість бригад
може бути переглянута відповідно до потреби.
1.3. Забезпечити бригади автотранспортом.

1.4. Забезпечити бригади засобами індивідуального захисту та
обладнанням за переліком, що додається.
1.5. Виділити приміщення для розташування бригад в цілодобовому
режимі та окрему телефонну лінію, номер якої довести до відома Штабу з
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації медико-біологічної надзвичайної
ситуації природного характеру регіонального рівня у зв’язку з епідемічною
ситуацією на території Київської області, спричиненою коронавірусом 2019пСоУ, комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради
«Київський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини
катастроф» та сімейних лікарів.
1.6. Направляти бригади до особи, в якої є підозра інфікування
коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2, на підставі звернення сімейного лікаря або
працівника закладу охорони здоров’я, що забезпечує надання екстреної
медичної допомоги.
1.7. Забезпечити бригадами забір біологічного матеріалу для діагностики
методом експрес-тестування та полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР)
відповідно до медичного стандарту допомоги при коронавірусній хворобі
(СОУГО- 19).
1.8. Визначити місце зберігання зразків біоматеріалу для подальшої
передачі на ПЛР дослідження.
1.9. У випадку потреби проведення діагностики методом ПЛР
забезпечити бригадою забір та доставку зразків до визначеного місця
зберігання.
1.10. Організувати щоденну доставку зразків, призначених для
діагностики методом ПЛР, з визначеного місця зберігання до державної
установи «Київський обласний лабораторний центр МОЗ України» (м. Київ,
вул. Герцена, 31).
1.11. У строк до 19.00 28 березня 2020 року надати звіт про виконання
цього розпорядження на електронну адресу: covidl9.koda@gmail.com

Олег ТОРКУНОВ

