ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

24.02.2020

№

114

Про
заходи
щодо
запобігання
занесенню і поширенню на території
Черкаської
області
гострої
респіраторної хвороби, спричиненої
коронавірусом 2019-nCoV
Відповідно до пункту 9 частини першої, частини четвертої статті 39 Закону
України „Про місцеві державні адміністрації“, розпорядження Кабінету
Міністрів України від 03.02.2020 № 93-р „Про заходи щодо запобігання
занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби,
спричиненої коронавірусом 2019-nCoV“, враховуючи пункт 5 доручення
Прем’єр-міністра України О. Гончарука від 08.02.2020 № 5234/0/1-20:
1. Утворити тимчасову обласну протиепідемічну комісію при Черкаській
обласній державній адміністрації (далі – комісія) та затвердити її склад,
що додається.
Установити, що:
1) основним завданням комісії є координація діяльності органів місцевої
влади для оперативного реагування на випадок занесення та поширення
на території Черкаської області гострої респіраторної хвороби, спричиненої
коронавірусом 2019-nCoV;
2) у своїй діяльності з процедурних питань комісія керується Примірним
положенням про консультативно-дорадчий, координаційний та інший
допоміжний орган облдержадміністрації, затвердженим розпорядженням
обласної державної адміністрації від 12.10.2009 № 285 та припиняє свою
діяльність за розпорядженням Черкаської обласної державної адміністрації.
2. Затвердити Регіональний план протиепідемічних заходів щодо
запобігання занесенню і поширенню на території Черкаської області гострої
респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV, на 2020 рік
(далі – план), що додається.
3. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати міським
головам міст обласного значення, головам об’єднаних територіальних громад
розробити відповідні плани протиепідемічних заходів на 2020 рік щодо
запобігання занесенню і поширенню гострої респіраторної хвороби,
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спричиненої коронавірусом 2019-nCoV, з виділенням фінансових ресурсів
на здійснення їх заходів, та поінформувати Управління охорони здоров’я
Черкаської обласної державної адміністрації до 28.02.2020.
4. Відповідальним виконавцям, зазначеним у плані, про виконання заходів
інформувати Управління охорони здоров’я Черкаської обласної державної
адміністрації щомісячно до 05 числа, якому узагальнену інформацію подати
Черкаській обласній державній адміністрації щомісячно до 10 числа.
5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови
Черкаської обласної державної адміністрації Лесюка Юрія та Управління
охорони здоров’я Черкаської обласної державної адміністрації.

Перший заступник голови

В’ячеслав ШВЕЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Черкаської
обласної державної адміністрації
24.02.2020 № 114
РЕГІОНАЛЬНИЙ ПЛАН
протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і поширенню на території Черкаської області
гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV, на 2020 рік
№ з/п

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк
виконання

1
1.

2

3

Інформування керівниками органів та організацій,
які організовують і здійснюють ділові та туристичні поїздки,
культурний обмін, осіб, які планують виїзд до Китайської
Народної Республіки, про поточну епідемічну ситуацію
та наявні ризики інфікування коронавірусом 2019-nCoV,
а також про засоби індивідуального захисту та профілактики
і надання рекомендацій щодо утримання від подорожей до
Китайської Народної Республіки до стабілізації ситуації

Головне
управління
Держпродспоживслужби
в Черкаській області (за згодою);

4
лютий

Департамент регіонального розвитку
Черкаської
обласної
державної
адміністрації;
Департамент
культури
та
взаємозв’язків
з
громадськістю
Черкаської
обласної
державної
адміністрації;
районні
державні
(далі – РДА)

адміністрації

4
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2.

Організація разом із суб’єктами господарювання, що
провадять діяльність у місцях масового скупчення людей
(зокрема на торговельних об’єктах, у місцях проведення
культурно-масових заходів, кінотеатрах) та здійснюють
перевезення
громадським,
авіаційним,
залізничним,
автомобільним та морським
транспортом,
заходів
з посилення режиму поточної дезінфекції

Департамент
інфраструктури,
розвитку та утримання мережі
автомобільних доріг загального
користування місцевого значення
Черкаської
обласної
державної
адміністрації;
Управління
охорони
Черкаської
обласної
адміністрації;

лютий травень

здоров’я
державної

РДА;

3.

Визначення керівниками річкових портів і залізничних
станцій приміщень для додаткового (у разі потреби)
розгортання ізоляторів для тимчасової ізоляції осіб
з ознаками гострої респіраторної хвороби, спричиненої
коронавірусом 2019-nCoV

Головне
Управління
Держпродспоживслужби
в Черкаській області (за згодою)
Департамент
інфраструктури,
розвитку та утримання мережі
автомобільних доріг загального
користування місцевого значення
Черкаської
обласної
державної
адміністрації;
Управління
охорони
Черкаської
обласної
адміністрації;

4.

Визначення закладів
лікування дітей і
інтенсивної терапії)
гострої респіраторної

охорони здоров’я (стаціонарів для
дорослих з можливістю надання
для госпіталізації осіб з підозрою
хвороби, спричиненої коронавірусом

РДА
Управління
охорони
Черкаської
обласної
адміністрації;
РДА;

лютий

здоров’я
державної

здоров’я
державної

лютий
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5.

6.

2019-nCoV,
виділення
спеціалізованих
санітарних
транспортних засобів (категорії В або С) для перевезення
таких хворих; проведення у визначених закладах повного
комплексу робіт, необхідного для виключення можливості
внутрішньолікарняного поширення гострої респіраторної
хвороби,
спричиненої
коронавірусом
2019-nCoV;
укомплектування спеціалізованих санітарних транспортних
засобів необхідними засобами індивідуального захисту
Забезпечення осіб, які залучені до розслідування випадків
захворювання, діагностики та надання допомоги хворим
та особам з підозрою на гостру респіраторну хворобу,
спричинену
коронавірусом
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)
Забезпечення готовності закладів охорони здоров’я до
прийому хворих на гостру респіраторну хворобу,
спричинену коронавірусом 2019-nCoV, зокрема наявності
необхідних лікарських засобів, витратних матеріалів для
відбору проб для проведення лабораторних досліджень,
дезінфекційних засобів та засобів індивідуального захисту,
забезпечення зазначених закладів транспортними засобами
та спеціальним медичним обладнанням, включаючи
пульсоксиметри, апарати штучної вентиляції легень (дитячі
та дорослі), вірусно-бактеріальні фільтри, концентратори
кисню тощо

органи місцевого самоврядування
(за згодою)

Управління
охорони
Черкаської
обласної
адміністрації;

здоров’я
державної

лютий

РДА;
органи місцевого самоврядування
(за згодою)

Управління
охорони
Черкаської
обласної
адміністрації;

здоров’я
державної

РДА;
органи місцевого самоврядування
(за згодою)

лютий квітень
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7.

8.

9.

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, створення мобільних
медичних бригад з метою активного виявлення хворих на
гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом
2019-nCoV, та визначення ізоляторів для госпіталізації
контактних осіб з метою їх обстеження та здійснення
медичного нагляду за ними
Проводити постійний епідеміологічний нагляд за гострою
респіраторною хворобою, спричиненою коронавірусом
2019-nCoV, на території області шляхом:
- сповіщення органів місцевого самоврядування про
епідемічну ситуацію з метою прийняття управлінських
рішень, здійснення комплексу протиепідемічних заходів;
- у разі забезпечення МОЗ України діагностичними тестсистемами
та
розхідними
матеріалами
проводити
лабораторні дослідження з метою виявлення випадків
гострої респіраторної хвороби, спричиненою коронавірусом
2019-nCoV;
- за результатами епідеміологічного розслідування випадку
гострої респіраторної хвороби, спричиненою корона вірусом

Управління
охорони
Черкаської
обласної
адміністрації;

2019-nCoV, повідомляти у встановлені терміни ДУ „Центр
громадського здоров’я МОЗ України“

органи місцевого самоврядування
(за згодою)
Управління
охорони
здоров’я

Проведення підготовки медичних працівників з питань

здоров’я
державної

лютий

РДА;
органи місцевого самоврядування
(за згодою)

Головне
Управління
Держпродспоживслужби
в Черкаській області (за згодою);

лютий

Державна установа „Черкаський
обласний
лабораторний
центр
Міністерства
охорони
здоров’я
України" (за згодою);
Управління
охорони
Черкаської
обласної
адміністрації;

здоров’я
державної

РДА;

лютий -

7
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епідеміології, клінічного перебігу, діагностики та лікування
гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом
2019-nCoV

10.

Запровадження постійного епідеміологічного нагляду
за гострою респіраторною хворобою, спричиненою
коронавірусом 2019-nCoV, на території області з метою
своєчасного здійснення комплексу протиепідемічних заходів

Черкаської
обласної
адміністрації;

державної

березень

РДА;
органи місцевого самоврядування
(за згодою)
Головне
управління
Держпродспоживслужби в Черкаській
області (за згодою);
Управління
охорони
Черкаської
обласної
адміністрації;

лютий

здоров’я
державної

РДА;

11.

Проведення симуляційного навчання готовності закладів
охорони здоров’я до госпіталізації хворих з гострою
респіраторною хворобою, спричиненою коронавірусом
2019-nCoV

органи місцевого самоврядування
(за згодою)
Управління
охорони
здоров’я
Черкаської
обласної
державної
адміністрації;
РДА;
органи місцевого
(за згодою)

12.

Оформити інформаційні куточки для учнів та батьків щодо
профілактики гострої респіраторної хвороби, спричиненої
коронавірусом 2019-nCoV; залучити працівників медичних
установ до санітарно-просвітницької роботи з питань
профілактики гострої респіраторної хвороби, спричиненої

лютий

самоврядування

Департамент
освіти
Черкаської
обласної
адміністрації

і
науки
державної

лютий березень
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13.

коронавірусом 2019-nCoV; посилити в закладах освіти
дотримання санітарно-гігієнічних та протиепідемічних
вимог
Працівникам міської, районних міськрайонних організацій
Товариства Червоного Хреста області:
- проводити інформаційно-просвітницьку роботу серед
населення, громадян, які перебувають на обліку та
звертаються в організації Товариства за допомогою;
- сприяти закладам охорони здоров’я у забезпеченні
масками, термометрами, для найбільш вразливих категорій
населення, за потреби, одягом та взуттям.

Начальник Управління охорони
здоров’я Черкаської обласної
державної адміністрації

Черкаська
обласна
організація
Товариства
Червоного
Хреста
України (за згодою)

Лариса КОШОВА

лютий березень

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Черкаської
обласної державної
адміністрації
24.02.2020 № 114
СКЛАД
тимчасової обласної протиепідемічної комісії
при Черкаській обласній державній адміністрації
БОДНАР
Роман Миколайович

–

голова Черкаської обласної
адміністрації, голова комісії

державної

ЛЕСЮК
Юрій Миколайович

–

заступник голови Черкаської обласної
державної адміністрації, заступник голови
комісії

ОСТАПЕНКО
Людмила Олександрівна

–

т. в. о. начальника
сектору
медичного
забезпечення та медико-біологічного захисту
Управління ДСНС України в Черкаській
області, секретар комісії (за згодою)
Члени комісії:

ГРЕТЧЕНКО
Іван Іванович

–

голова Черкаської обласної організації
Товариства Червоного Христа України
(за згодою)

КОШОВА
Лариса Миколаївна

–

начальник Управління охорони здоров’я
Черкаської обласної державної адміністрації

ЛУБ’ЯНА
Ольга Анатоліївна

–

заступник
начальника
Управління
–
начальник відділу транспорту та зв’язку
управління інфраструктури та зв’язку
Департаменту інфраструктури, розвитку та
утримання мережі автомобільних доріг
загального користування місцевого значення
Черкаської обласної державної адміністрації

ПАПАЧ
–
Володимир Володимирович

начальник Управління державного нагляду
за
дотриманням
санітарного
законодавства
Головного
управління
Держпродспоживслужби в Черкаській області
(за згодою)
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РАЖЕВ
Роман Володимирович

–

заступник начальника Головного управління
Національної поліції в Черкаській області,
підполковник поліції (за згодою)

СІМУШІНА
Оксана Іванівна

–

заступник
директора
Департаменту
–
начальник управління дошкільної, загальної
середньої інклюзивної та позашкільної освіти
Департаменту освіти і науки Черкаської
обласної державної адміністрації

СКОРОБОГАТОВ
Юрій Анатолійович

–

начальник Управління цивільного захисту
Черкаської обласної державної адміністрації

ТИЩУК
Микола Миколайович

–

заступник директора Державної установи
„Черкаський обласний лабораторний центр
Міністерства охорони здоров’я України“
(за згодою)

Начальник Управління охорони
здоров’я Черкаської обласної
державної адміністрації

Лариса КОШОВА

