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-ІЧСОУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 16 квітня 2020 року

м. Київ

№ 27

Щодо алгоритму сортування хворих,
осіб з підозрою на СОУГО-19, та вимог
до обладнання тимчасового
сортувального пункту прийому

Відповідно до статті 75 Кодексу цивільного захисту України, 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 постійного проведення
скринінгового медичного сортування у тимчасових пунктах прийому та
сортування хворих на коронавірусну хворобу (СОУГО-19) закладів охорони
здоров’я першої хвилі:
1. Головам районних, міських, сільських та селищних рад, районних
державних адмінісграцій, ОТГ Київської області:
1.1. Забезпечити проведення в підпорядкованих закладах охорони
здоров’я Київської області, що задіяні для надання медичної допомоги
пацієнтам з СОУГО-19 в інфекційних відділеннях, в першу хвилю поширення
захворюваності сортування хворих, осіб з підозрою на СОУГО-19 відповідно до
алгоритму, затвердженого в Додатку до розпорядження керівника робіт з
ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного
характеру державного рівня пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби
(СОУГО-19) від 15 квітня 2020 року № 24 (копія додається).
1.2. Облаштувати тимчасові пункти прийому та сортування хворих на
коронавірусну хворобу (СОУГО-19) закладів охорони здоров’я першої хвилі
відповідно до вимог до обладнання тимчасового сортувального пункту
прийому, затверджених в Додатку до розпорядження керівника робіт з
ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного
характеру державного рівня пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби
(СОУГО-19) від 15 квітня 2020 року № 24.
1.3. Підготувати в підпорядкованих закладах охорони здоров’я Київської
області, що задіяні для надання медичної допомоги пацієнтам з СОУГО-19 в

інфекційних відділеннях, в першу хвилю поширення захворюваності, вільні
приміщення для можливості розгортання відділень інтенсивної терапії для
госпіталізації хворих з коронавірусною хворобою СОУГО-19, в разі
ускладнення епідеміологічної ситуації.
2. Надати до Штабу інформацію про виконання цього розпорядження в
термін до 22 квітня 2020 року на електрону адресу covidl9.koda@gmail.com.

Олег ТОРКУНОВ

