
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 
СПЕЦІАЛЬНА КОМІСІЯ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО 
ХАРАКТЕРУ РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНЯ В МІСТІ КИЄВІ

ПРОТОКОЛ № 1

23 березня 2020 року

ГОЛОВУВАВ: перший заступник голови Київської міської державної 
адміністрації, голова комісії, керівник робіт з ліквідації наслідків 
надзвичайної ситуації регіонального рівня Поворозник М.Ю.

ПРИСУТНІ :члени комісії (за списком), запрошені (за окремим списком)

СЛУХАЛИ: «Про вжиття додаткових заходів і ззапобігання поширенню 
гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19, спричиненої 
короновірусом8АІ18-СоУ-2 (відповідно до розпорядження виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 20.03.2020 №488)»

ВИРІШИЛИ:

1. Керівникам закладів охорони здоров’я міста Києва, незалежно від 
форм власності та підпорядкування:

1.1. тимчасово припинити проведення планових заходів з госпіталізації 
та планових операцій, крім термінових та невідкладних.

1.2. у разі отримання позитивного результату при проведенні 
лабораторної діагностики СОУГО-19 експрес тестами, забезпечити доставку 
відібраних зразків до вірусологічної референс-лабораторії ДУ «Київський 
міський лабораторний центр МОЗ України» (м. Київ, вул. Естонська, 3), з 
дотриманням вимог транспортування.

1.3. забезпечити подачу протягом 2 годин екстреного повідомлення 
«Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре 
професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення» (№ 058/о) на кожен 
випадок підозри (захворювання) на СОУГО-19 із зазначенням інформації про 
контактних осіб (за встановленою формою) до територіальних підрозділів 
ДУ «Київський міський лабораторний центр МОЗ України» та Департаменту



охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації).

1.4. при виявленні хворих на СОУГО-19 з легкими та середніми 
ступенями важкості формами захворювання забезпечити самоізоляцію 
хворих за місцем проживання та інформувати про відповідальність за 
порушення правил карантину.

1.5. забезпечити моніторинг за станом пацієнтів, які звернулися до 
закладу та були скеровані на самоізоляцію з підозрою на СОУГО-19.

1.6. при виявленні тяжких форм захворювання на СОУГО-19, 
забезпечити їх госпіталізацію за показами до визначених закладів охорони 
здоров’я (наказ Департаменту охорони здоров’я від 28.02.2020 № 245 зі 
змінами від 17.03.2020 № 328, наказ Департаменту охорони здоров’я від 
23.03.2020 №34 7) .

1.7. з метою визначення тактики лікування при підозрі на СОУГО-19 з 
ознаками захворювання забезпечити активне тестування на СОУГО-19 
швидкими тестами (на 7-й день захворювання) на первинній ланці надання 
медичної допомоги силами мобільних бригад невідкладної допомоги центрів 
з надання первинної медико-санітарної допомоги населенню.

Відповідальні:Гінзбург В.Г.- координація, керівники закладів охорони 
здоров’я м. Києва незалежно від форм власності-відповідальні.

Термін: з 23.03.2020 - до окремого розпорядження

2. Керівникам закладів охорони здоров’я міста Києва, незалежно від 
форм власності, до яких звертаються пацієнти для встановлення діагнозу 
щодо захворюваності на коронавірус, надавати до Департаменту охорони 
здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) інформацію щодо кількості осіб із зазначенням 
необхідної інформації про пацієнта:

2.1 з підозрою на зараження коронавірусом, випадки яких очікують 
лабораторного підтвердження (в наростаючому підсумку та протягом 
звітного періоду);

2.2 підтвердженим діагнозом на коронавірус (протягом звітного 
періоду);

2.3 з підтвердженим діагнозом на коронавірус, які відмовились від 
госпіталізації (протягом звітного періоду).

Відповідальні: Гінзбург В.Г.- узаг., Чумак С.П., керівники медичних 
установ та закладів міста Києва незалежно від форм власності -відп.

Термін: з 23.03.2020 щоденно, в т.ч. у вихідні та святкові дні, о 9-00 (за 
період з 17:00 до 09:00)та о 17-00 (за період з 09:00 до 17:00) - до прийняття 
окремого рішення про відміну такого інформування



3. Вжити належні заходи щодо тимчасового переведення 
лікарів-інфекціоністів із комунальних некомерційних підприємств 
«Консультативно-діагностичних центрів» до семи київських комунальних 
лікарень, які визначені наказом Департаменту охорони здоров’я виконавчого 
органу Київської міської ради ( Київської міської державної адміністрації) 
базовими в м. Києві для госпіталізації хворих на коронавірус.

Відповідальні: Гінзбург В.Г.- коорд., голови РДА- відп.
Термін: невідкладно

4. Забезпечувати своєчасне належне обстеження всіх без виключення 
осіб, які контактували з пацієнтами, у яких лабораторно в установленому 
порядку підтверджено діагноз зараження коронавірусом, враховуючи 
кримінальну відповідальність за приховування таких фактів

Відповідальні: Гінзбург В.Г.- коорд., Рубан О.М., Чумак С.П., 
Крищенко А.Є., голови РДА, керівники закладів охорони здоров’я міста 
Києва незалежно від форм власності

Термін: з 23.03.2020 - до покращення епідеміологічної ситуації.

5. Запровадити на території міста Києва обов’язковий «масочний 
режим» для людей, які перебувають в адміністративних та виробничих 
приміщеннях, а також у громадському транспорті.

Відповідальні: Густелев О.О., Крищенко А.Є., керівники підприємств, 
установ та організацій міста Києва незалежно від форм власності

Термін : з 23.03.2020 - до покращення епідеміологічної ситуації

6. Захоронения померлих від гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, 
спричиненої короновірусом 8АЯ8-СоУ-2, проводити у патологоанатомічних 
мішках.

Відповідальні: Науменко Д.В., керівники підприємств, установ та організацій 
усіх форм власності, що надають ритуальні послуги.

Термін: постійно

Голова спеціальної комісії

Секретар комісії




