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-]ЧСОУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 18 квітня 2020 року

м. Київ

№ 29

Про деякі питання діяльності
спеціалізованих закладів охорони
здоров’я для госпіталізації пацієнтів з
коронавірусною хворобою СОУГО-19
;
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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»:
1. Керівникам комунального некомерційного підприємства «ПереяславХмельницька центральна районна лікарня» Переяслав-Хмельницької районної
ради, сільських рад Переяслав-Хмельницького району та ПереяславХмельницької міської ради, комунального некомерційного підприємства
Кагарлицької районної ради «Кагарлицька центральна районна лікарня»,
комунального некомерційного підприємства «Центральна районна лікарня
Києво-Святошинської районної ради» забезпечити:
1.1. Проведення організаційних заходів щодо перепрофілювання ліжок
під інфекційні з розгортанням відділень інтенсивної терапії для госпіталізації
хворих з коронавірусною хворобою СОУГО-19.
1.2. З 21 кв тня 2020 року госпіталізацію хворих з коронавірусною
хворобою СОУГО-19.
2. Керівникам закладів охорони здоров’я першої та другої хвилі
захворюваності, визначених розпорядженням керівника 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-пСоУ від 28 березня 2020 року № 5:
2.1. Забезпечити харчування працівників, які надають медичну допомогу
хворим з коронавірусною хворобою СОУГО-19.
2.2. Надати до Штабу інформацію стосовно організації харчування
працівників підпорядкованих закладів охорони здоров’я (із зазначенням
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кількості працівників, які безпосередньо задіяні в наданні медичної допомоги
хворим з коронавірусною хворобою СОУГО-19, та за рахунок яких засобів
організовано харчування: власний харчоблок, договори із суб’єктами
господарювання тощо).
3. Надати до Штабу інформацію про виконання цього розпорядження в
термін до 09.00 години 21 квітня 2020 року на електрону адресу
соуісі 19.коба@ешаі1 .сот.

Олег ТОРКУНОВ

