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______________2020 р. 

 

План 

 протиепідемічних заходів щодо запобіганню  

занесенню і поширенню в Ужгородському районі гострої 

респіраторної хвороби, спричиненої корона вірусом COVID-19 

 

№п/п Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальні 

1.   Розробити і затвердити на засіданні 

протиепідемічної комісії районний план 

протиепідемічних заходів щодо 

запобігання занесенню і поширенню 

випадків гострої респіраторної хвороби, 

спричиненої корона вірусом, з 

виділенням фінансових ресурсів на 

здійснення заходів згідно із зазначеними 

планами 

Лютий 2020 Ужгородська 

райдержадміністрація 

2. Забезпечити виконання розпорядження 

КМУ від 03 лютого 2020 року№ 93-р 

«Про заходи щодо запобігання занесенню 

і поширеннюна території України гострої 

респіраторної хвороби, спричиненої 

корона вірусом 2019-nCoV» та наказу 

МОЗ України від 24.01.2020 р. №185 

«Про заходи щодо недопущення 

занесення і поширення на території 

України випадків захворювань 

спричинених новим корона вірусом, 

виявленим у місті Ухань (провінція 

Хубей, Китай)»( в частині, що 

стосується), спільного наказу 

департаменту охорони здоров’я 

Облдержадміністрації та ДУ 

«Закарпатський ОЛЦ МОЗ України» від 

11.02.2020 р.№88-о/21-0 «Про 

забезпечення виконання наказу МОЗ 

України  від 24.01.2020 р. №185 «Про 

заходи щодо недопущення занесення і 

поширення на території України випадків 

захворювань спричинених новим корона 

вірусом, виявленим у місті Ухань 

(провінція Хубей, Китай) » 

На весь період  Ужгородська 

райдержадміністрація, 

КНП «Ужгородська 

РКЛ Ужгородської 

районної ради 

Закарпатської 

області», КНП 

«Ужгородський 

районний ЦПМСД 

Ужгородської 

районної ради»,  

3 Інформувати керівників органів та 

організацій, які організовують і 

здійснюють ділові та туристичні поїздки, 

культурний обмін та осіб, які планують 

На весь період Ужгородська 

райдержадміністрація, 

КНП «Ужгородська 

РКЛ Ужгородської 



виїзд до Китайської народної республіки, 

про поточну епідемічну ситуацію та 

наявні ризики інфікування корона 

вірусом 2019-nCoV, а також про засоби 

індивідуального захисту та профілактики 

і надання рекомендацій щодо утримання  

від подорожей до Китайської народної 

республіки та країн, де зареєстровано 

випадки гострої респіраторної хвороби, 

спричиненої корона вірусом 2019-nCoV 

до стабілізації епідситуації 

ради Закарпатської 

області», КНП 

«Ужгородський 

районний 

ЦПМСДУжгродської 

районної 

ради»,Чопське РЛВ 

УМРФ ДУ 

«Закарпатський ОЛЦ 

МОЗУ» 

4 Забезпечити дотримання  санітарно-

гігієнічних вимог до регламентованого 

мікроклімату  та режиму вологого 

прибирання з використанням засобів 

дезінфекції у місцях масового скупчення 

людей (вокзали, аеропорти, кінотеатри, 

супермаркети, заклади громадського 

харчування  та громадського транспорту) 

На весь період Райдержадміністрація, 

підприємства, 

установи, організації 

незалежно від форм 

власності 

5 Забезпечити  співробітників витратними 

матеріалами для особистої гігієни ( вологі 

серветки з дезззасобом, дозатори з рідким 

милом, спиртовмісні антисептики). 

На весь період Райдержадміністрація, 

підприємства, 

установи, організації 

незалежно від форм 

власності 

6 Забезпечити дотримання  санітарно-

гігієнічних вимог до регламентованого 

мікроклімату  та режиму вологого 

прибирання з використанням засобів 

дезінфекції, що дозволені законодавством 

до використання в дитячих освітніх 

закладах 

На весь період Відділ освіти 

Ужгородської 

райдержадміністрації 

7 Забезпечити використання 

співробітниками КПП державного 

кордону індивідуальних засобів 

захистуорганів дихання та шкіри 

(ізоляційними халатами або костюмами 

біозахисту, респіраторами класу захисту 

не нижче FFP2 , захисними окулярами 

або щитками,рукавичками медичними  

нітриловими) під час оформлення осіб, 

що прибувають на  державний кордон з 

країн, де зареєстровано випадки гострої 

респіраторної хвороби, спричиненої 

корона вірусом 2019-nCoV 

На весь період Закарпатська митниця 

держмитслужби 

України, Чопський 

прикордонний загін 

8 З метою організації та проведення 

протиепідемічних заходів внаслідок 

виявлення на території району . або в ході 

митного та прикордонного контролю на 

державному кордоні України, осіб з 

ознаками інфекційних захворювань або 

скаргами на стан здоров’я, сформувати 

групи екстреного реагування  з числа 

фахівців Ужгородської МРФ ДУ 

«Закарпатський ОЛЦ МОЗУ» 

невідкладно Ужгородська 

міськрайонна філія 

ДУ «Закарпатський 

обласний 

лабораторний центр 

МОЗ України» 



9 Інформувати Чопське районне 

лабораторне відділення ДУ 

«Закарпатський ОЛЦ МОЗ України» за 

тел.71-14-87,0506724167, про виявлення в 

ході митного або прикордонного 

контролю на державному кордоні осіб з 

ознаками інфекційних хвороб чи 

скаргами на стан здоров'я 

негайно Закарпатська митниця 

держмитслужби 

України, Чопський 

прикордонний загін 

10 Прийняти до уваги що визначеним 

закладом охорони здоров’я для 

госпіталізації осіб з підозрою гострої 

респіраторної хвороби спричиненої 

корона вірусом 2019-nCoV визначено 

КНП «Закарпатська обласна клінічна 

інфекційна лікарня» а транспортування 

хворих буде здійснюватись каретами 

ШМД  типу С  ужгородської районної 

підстанції ЕМД 

 Закарпатська митниця 

держмитслужби 

України, Чопський 

прикордонний 

загінКНП 

«Ужгородська РКЛ 

Ужгородської ради 

Закарпатської 

області», КНП 

«Ужгородський 

районний 

ЦПМСДУжгродської 

районної 

ради»,Чопське РЛВ 

УМРФ ДУ 

11 Укомплектувати спеціалізовані санітарні 

транспортні засоби  необхідними 

засобами індивідуального захисту. 

негайно Головний лікар КНП 

«Ужгородський 

районний ЦПМСД 

Ужгородської  

районної ради» 

12 Забезпечення осіб, які залучені до 

розслідування  випадків захворювання та 

надання допомоги хворим та особам з 

підозрою на гостру респіраторну хворобу 

спричинену корона вірусом 2019-nCoV, 

засобами індивідуального захисту , а 

саме: ізоляційними халатами або 

костюмами біозахисту, респіраторами 

класу захисту не нижче FFP2 , захисними 

окулярами або щитками,рукавичками 

медичними  нітриловими та масками 

медичними (хірургічними) згідно 

сформованої потреби 

Лютий 2020 Головний лікар КНП 

«Ужгородська 

районна клінічна 

лікарня Ужгородської 

районної ради 

Закарпатської 

області», головний 

лікар КНП 

«Ужгородський 

районний ЦПМСД 

Ужгородської 

районної ради», 

директор УМРФ ДУ 

«Закарпатський ОЛЦ 

МОЗ України» 

13 Забезпечити готовність закладів охорони 

здоров’я, які надають первинну, 

спеціалізовану медичну допомогу до 

виявлення та тимчасової ізоляції хворих 

на гостру респіраторну хворобу 

спричинену корона вірусом 2019-nCoV, 

зокрема наявність дезінфекційних засобів 

та засобів індивідуального захисту  

Лютий 2020 Головний лікар КНП 

«Ужгородська 

районна клінічна 

лікарня Ужгородської 

районної ради 

Закарпатської 

області», головний 

лікар КНП 

«Ужгородський 

районний ЦПМСД 

Ужгородської 



районної ради» 

14 Забезпечити дотримання посиленого 

дезінфекційного режиму в приміщеннях 

закладів охорони здоров’я. 

На весь період Головний лікар КНП 

«Ужгородська 

районна клінічна 

лікарня Ужгородської 

районної ради 

Закарпатської 

області», головний 

лікар КНП 

«Ужгородський 

районний ЦПМСД 

Ужгородської 

районної ради» 

15 Ініціювати виділення коштів на закупівлю 

необхідних витратних матеріалів, 

дезінфекційних засобів та засобів 

індивідуального захисту , забезпечення 

зазначених закладів  транспортними 

засобами на спеціальним медичним 

обладнанням для закладів охорони 

здоров’я, що будуть задіяні при  

виявленні хворих на гостру респіраторну 

хворобу спричинену корона вірусом 

2019-nCoV 

Лютий 2020 Головний лікар КНП 

«Ужгородська 

районна клінічна 

лікарня Ужгородської 

районної ради 

Закарпатської 

області», головний 

лікар КНП 

«Ужгородський 

районний ЦПМСД 

Ужгородської 

районної ради» 

16 Розроблення нових або удосконалення  

наявних схем перспективного 

перепрофілювання закладів охорони 

здоров’я у разі масового надходження  

хворих на гостру респіраторну хворобу 

спричинену корона вірусом 2019-nCoV, 

переведення усіх закладів охорони 

здоров’я на суворий протиепідемічний 

режим  

Лютий 2020 Головний лікар КНП 

«Ужгородська 

районна клінічна 

лікарня Ужгородської 

районної ради 

Закарпатської 

області», головний 

лікар КНП 

«Ужгородський 

районний ЦПМСД 

Ужгородської 

районної ради» 

17 Визначити заклади (ізолятори ) для 

контактних осіб з метою їх обстеження та 

здійснення медичного нагляду за ними  - 

__________________________________ 

Лютий 2020 Ужгородська 

райдержадміністрація 

18 Провести підготовку медичних 

працівників з питань епідеміології, 

клінічного перебігу, діагностики та 

лікуваннянадходження  хворих на гостру 

респіраторну хворобу спричинену корона 

вірусом 2019-nCoV 

Лютий 2020 Головний лікар КНП 

«Ужгородська 

районна клінічна 

лікарня Ужгородської 

районної ради 

Закарпатської 

області», головний 

лікар КНП 

«Ужгородський 

районний ЦПМСД 

Ужгородської 

районної ради» 

19 Запровадити постійний епідеміологічний  Головний лікар КНП 



нагляд за гостроюреспіраторною 

хворобоюспричиненою корона вірусом 

2019-nCoVв Ужгородському районі з 

метою своєчасного здійснення комплексу 

протиепідемічних заходів 

«Ужгородська 

районна клінічна 

лікарня Ужгородської 

районної ради 

Закарпатської 

області», головний 

лікар КНП 

«Ужгородський 

районний ЦПМСД 

Ужгородської 

районної ради», 

Чопське РЛВ УМРФ 

ДУ «Закарпатський 

ОЛЦ МОЗУ» 

20 Провести ситуаційне навчання готовності 

закладів охорони здоров’я до виявлення 

та госпіталізації хворих з гострою 

респіраторною хворобоюспричиненою 

корона вірусом 2019-nCoV 

Лютий,березень 

2020 

Головний лікар КНП 

«Ужгородська 

районна клінічна 

лікарня Ужгородської 

районної ради 

Закарпатської 

області», головний 

лікар КНП 

«Ужгородський 

районний ЦПМСД 

Ужгородської 

районної ради», 

Чопське РЛВ УМРФ 

ДУ «Закарпатський 

ОЛЦ МОЗУ» 

21 Проводити комунікацію із засобами 

масової інформації щодо висвітлення 

питань профілактики 

гостроїреспіраторної хворобиспричиненої 

корона вірусом 2019-nCoV, факторів 

ризику інфікування та інформування 

населення про епідемічну ситуацію в 

районі 

 Головний лікар КНП 

«Ужгородська 

районна клінічна 

лікарня Ужгородської 

районної ради 

Закарпатської 

області», головний 

лікар КНП 

«Ужгородський 

районний ЦПМСД 

Ужгородської 

районної ради», 

Чопське РЛВ УМРФ 

ДУ «Закарпатський 

ОЛЦ МОЗУ» 

 

 

Головний лікар КНП 

«Ужгородський районний 

ЦПМСД Ужгородської 

районної ради» 

 

 

___________Л.Шинкаренко 

Головний лікар КНП 

«Ужгородська 

районна клінічна 

лікарняУжгородської 

районної ради 

Закарпатської області» 

____________О.Голуб 

Директор Ужгородської 

міськрайонної філії 

ДУ «Закарпатський ОЛЦ 

МОЗ України» 

 

 

__________О.Пшеничний 



 


