ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
18.02.2020

№ 97/од-2020

Про заходи щодо запобігання занесенню і
поширенню на території Одеської області
гострої респіраторної хвороби, спричиненої
коронавірусом COVID-19
Відповідно до положень законів України «Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення» та «Про захист
населення від інфекційних захворювань», статті 22 Закону України «Про
місцеві державні адміністрації» та на виконання розпорядження Кабінету
Міністрів України від 3 лютого 2020 р. № 93-р «Про заходи щодо
запобігання занесенню і поширенню не території України гострої
респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV».
1. Утворити тимчасову обласну протиепідемічну комісію при Одеській
обласній державній адміністрації у складі, що додається.
2. Установити режим підвищеної готовності територіальної державної
системи цивільного захисту для запобігання виникненню надзвичайної
ситуації регіонального рівня внаслідок можливого поширення гострої
респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19.
3. Затвердити територіальний план протиепідемічних заходів щодо
запобігання занесенню і поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19, на 2020 рік,
що додається.
4. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським головам міст
обласного значення та сільським, селищним, міським головам рад об’єднаних
територіальних головам об’єднаних територіальних громад забезпечити
виконання територіального плану за рахунок та в межах видатків місцевих
бюджетів, а також інших не заборонених законодавством джерел
фінансування.
Голова

Максим КУЦИЙ

Додаток
до розпорядження голови
обласної державної адміністрації
18 лютого 2020 року № 97/од-2020
Склад
тимчасової обласної протиепідемічної комісії при
Одеській обласній державній адміністрації
СВІЧИНСЬКИЙ
Віталій Сергійович

заступник голови Одеської обласної державної
адміністрації, голова

РОКУНЕЦЬ-СОРОЧАН
Оксана Миколаївна

виконуючий обов’язки директора Департаменту
охорони здоров’я Одеської обласної державної
адміністрації, заступник голови

ГОНЧАРОВ
Віталій Олександрович

директор
ДУ
«Одеський
обласний
лабораторний центр МОЗ України», заступник
голови
Члени комісії:

БЕХ
Олег Володимирович

начальник Головного управління Національної
поліції в Одеській області

ГОТКО
Сергій Миколайович

директор Департаменту з питань цивільного
захисту, оборонної роботи та взаємодії з
правоохоронними органами Одеської обласної
державної адміністрації

ЗІНЧЕНКО
Марина Анатоліївна

директор Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації

КУСТУРОВ
Володимир Борисович

начальник
Головного
управління
Держпродспоживслужби України в Одеській
області

МУЛ
Сергій Анатолійович

начальник
Південного
регіонального
управління Державної прикордонної служби

ОРЕХОВ
Андрій Вікторович

начальник
управління
транспортнокомунікаційної
інфраструктури
Одеської
обласної державної адміністрації

ПЕТРІВ
Іван Миколайович

начальник управління аграрної політики
Одеської обласної державної адміністрації

Одеської

РАДУЛОВ
Дмитро Дмитрович

директор Департаменту економічної політики та
стратегічного планування Одеської обласної
державної адміністрації

ХАРЧЕНКО
Віталій Васильович

начальник Управління Служби безпеки України
в Одеській області

ЧАБАН
Тетяна Володимирівна

завідувач
кафедри
інфекційних
хвороб
Одеського державного медичного університету

ЯКИМЕНКО
Олена Олександрівна

директор Департаменту
Одеської міської ради

ЯЛОВИЙ
Микола Миколайович

начальник Головного управління
України в Одеській області

Виконуючий обов’язки директора
Департаменту охорони здоров’я
Одеської
обласної
державної
адміністрації

охорони

здоров’я
ДСНС

Оксана РОКУНЕЦЬ-СОРОЧАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації
18 лютого 2020 року № 97/од-2020
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПЛАН
протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і поширенню на
території Одеської області корона вірусної інфекції Covid-2019 на 2020 рік
№
з/п
1.

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

Забезпечити інформування суб’єктів господарювання,
які розміщені на території м. Одеси та Одеської області
та 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
коронавірусною інфекцією Covid-19, а також про
необхідність використання засобів індивідуального
захисту та профілактики і надання рекомендацій щодо
утримання від подорожей до Китайської Народної
Республіки до стабілізації ситуації.

Управління туризму, рекреації та
курортів облдержадміністрації
Департамент
охорони
здоров’я
облдержадміністрації
ДУ «Одеський обласний лабораторний
центр МОЗ України»
ДУ «Лабораторний центр МОЗ
України на водному транспорті»
Головне
управління
Держпродспоживслужби в Одеській
області

На весь період дії
розпорядження

2.

Забезпечити інформування південного регіонального
управління Державної прикордонної служби України
про поточну епідемічну ситуацію із захворювань
коронавірусної інфекції Covid-19.

ДУ «Одеський обласний лабораторний
центр МОЗ України»
ДУ «Лабораторний центр МОЗ
України на водному транспорті»

Щотижнево
протягом дії
розпорядження

3.

Керівникам підприємств, установ та організацій
незалежно від форм власності, що проводять діяльність
у місцях масового скупчення людей (зокрема на

Керівники суб’єктів діяльності
Управління
транспортнокомунікаційної
інфраструктури

На період дії
розпорядження

торговельних об’єктах,
у місцях проведення
культурно-масових заходів, кінотеатрах), здійснюють
перевезення громадським, авіаційним, залізничним,
автомобільним та морським транспортом забезпечити
наявність необхідної кількості миючих, дезінфікуючих
засобів, антисептиків та індивідуальних засобів захисту
та проведення заходів з посилення режиму поточної
дезінфекції.

облдержадміністрації
Південне
регіональне
управління
державної прикордонної служби
Одеська митниця ДФС
Органи виконавчої влади та місцевого
самоврядування (за згодою), об’єднані
територіальні громади (за згодою)

4.

Забезпечити здійснення працівниками санітарнокарантинних
відділів/відділень
проведення
температурного скринінгу осіб, їх візуального огляду
та опитування (зокрема з отриманням контактної
інформації
для
подальшого
епідеміологічного
спостереження) перед початком прикордонного та
митного оформлення міжнародних рейсів повітряних,
морських, річкових транспортних засобів, що
здійснюють перевезення з країн із загрозливою
епідемічною ситуацією.

Управління
транспортнокомунікаційної
інфраструктури
облдержадміністрації
Південне
регіональне
управління
Державної прикордонної служби
ДУ «Одеський обласний лабораторний
центр МОЗ України»
ДУ «Лабораторний центр МОЗ
України на водному транспорті»
Департамент
охорони
здоров’я
облдержадміністрації
Одеська митниця ДФС
ТОВ «Міжнародний аеропорт Одеса»
ДП «Адміністрація морських портів
України» (за згодою)

На період дії
розпорядження

5.

Забезпечити використання контрольними органами і
службами в пунктах пропуску через державний кордон
індивідуальних засобів захисту органів дихання та
шкіри (масок медичних, рукавичок) під час
оформлення осіб, що прибувають з країн, де
зареєстровано випадки коронавірусної інфекції

Південне
регіональне
управління
Державної прикордонної служби
ДУ «Одеський обласний лабораторний
центр МОЗ України»
ДУ «Лабораторний центр МОЗ
України на водному транспорті»

На період дії
розпорядження

Covid-19.

Одеський відокремлений підрозділ ДУ
«Лабораторний центр на залізничному
транспорті МОЗ України
Департамент
охорони
здоров’я
облдержадміністрації
Головне
управління
Держпродспоживслужби в Одеській
області
Головне управління Одеської митниці
ДФС

6.

Працівникам прикордонних, митних та інших органів,
що здійснюють контроль у пунктах пропуску через
державний кордон на автомобільних дорогах та
залізницях, у разі одержання повідомлень про наявність
у транспортному засобі хворих осіб та/або осіб,
стосовно яких є підозра на коронавірусну інфекцію
Covid-19
забезпечити негайне інформування
представників санітарно-карантинних відділів/відділень
для проведення медичного (санітарного) огляду.

Південне
регіональне
управління
державної прикордонної служби
Головне управління Одеської митниці
ДФС
ДУ «Одеський обласний лабораторний
центр МОЗ України»
Одеський відокремлений підрозділ ДУ
«Лабораторний центр на залізничному
транспорті МОЗ України

На період дії
розпорядження

7.

Визначити приміщення для додаткового розгортання
ізоляторів для тимчасової ізоляції осіб з ознаками
коронавірусної інфекції Covid-19.

Управління
транспортнокомунікаційної
інфраструктури
облдержадміністрації
ТОВ «Міжнародний аеропорт Одеса»
ДП «Адміністрація морських портів
України»
Південне
регіональне
управління
Державної прикордонної служби

У разі потреби
негайно

8.

Визначити госпітальні бази на поодинокі та масові
випадки для надання медичної допомоги хворим
(підозрілим) на гостру респіраторну хворобу,
спричинену коронавірусом Covid-19, забезпечити їх
необхідними лікарськими засобами, обладнанням та
дезінфікуючими засобами. У визначених закладах
провести комплекс робіт, необхідних для виключення
можливості внутрішньолікарняного поширення гострої
респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом
Covid-19.

Департамент
охорони
здоров’я
облдержадміністрації
Департамент
охорони
здоров’я
Одеської міської ради
ГУНП в Одеській області
ГУДСНС в Одеській області
Органи виконавчої влади та місцевого
самоврядування (за згодою), об’єднані
територіальні громади (за згодою)

Негайно

9.

Визначити місця ізоляції та обсервації певних категорій
громадян в локаціях виявлення захворювання з метою
їх обстеження та здійснення медичного нагляду за
ними.

Органи виконавчої влади та місцевого
самоврядування,
об’єднаних
територіальних громад
Департамент
охорони
здоров’я
облдержадміністрації
Департамент
охорони
здоров’я
Одеської міської ради
ДУ «Одеський обласний лабораторний
центр МОЗ України»
ДУ «Лабораторний центр МОЗ
України на водному транспорті»
Головне
управління
Держпродспоживслужби в Одеській
області

До 1 березня

10.

Забезпечити осіб, які залучені до охорони об’єктів
госпітальної бази та забезпечення діяльності цих
об’єктів,
розслідування
випадків
захворювання,
діагностики та надання допомоги хворим та особам з
підозрою на коронавірусну інфекцію Covid-19, засобами

Департамент
охорони
облдержадміністрації
Департамент
охорони
Одеської міської ради

здоров’я
здоров’я

До 1 березня
на весь період дії
розпорядження

11.

12.

13.

14.

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) халатами.

ДУ «Одеський обласний лабораторний
центр МОЗ України»
ДУ «Лабораторний центр МОЗ
України на водному транспорті»
Одеський відокремлений підрозділ ДУ
«Лабораторний центр на залізничному
транспорті МОЗ України
ГУНП в Одеській області
ГУДСНС в Одеській області

Передбачити виділення додаткових коштів на закупівлю
медичного обладнання, лікарських, дезінфекційних та
антисептичних засобів, засобів індивідуального захисту
для медичних працівників та осіб, які будуть залучені до
охорони об’єктів госпітальної бази та забезпечення
діяльності цих об’єктів.

Органи виконавчої влади та
самоврядування,
територіальні громади
Департамент
охорони
облдержадміністрації
Департамент
охорони
Одеської міської ради

Вжити заходів щодо укомплектування госпітальних баз
медичними
кадрами,
необхідними
лікарськими
засобами та обладнанням, засобами індивідуального
захисту медичних працівників.

Департамент
охорони
облдержадміністрації
Департамент
охорони
Одеської міської ради

здоров’я

Сформувати резервні бригади лікарів, середніх
медичних працівників та дезінфекційні бригади для
роботи в госпітальних базах при масових випадках
захворювань на коронавірусну інфекцію Covid-19.

Департамент
охорони
облдержадміністрації
Департамент
охорони
Одеської міської ради

здоров’я

Розробити схеми перспективного перепрофілювання

Департамент
охорони
облдержадміністрації

здоров’я

місцевого
об’єднані

На весь період дії
розпорядження

здоров’я
здоров’я
На весь період дії
розпорядження

здоров’я
Лютий

здоров’я
До 1 березня

закладів охорони здоров’я на випадок масового
надходження хворих на коронавірусну інфекцію Covid19, перевести всі заклади охорони здоров’я на суворий
протиепідемічний режим, утворити мобільні медичні
бригади з метою активного виявлення хворих.

Департамент
охорони
Одеської міської ради

15.

Забезпечити
«Централізовану
імуно-вірусологічну
лабораторію з діагностики СНІДу та інших особливо
небезпечних вірусних інфекцій» ДУ Одеський обласний
лабораторний
центр
витратними
матеріалами,
обладнанням та діагностикумами для своєчасного
проведення досліджень на вірусні інфекції, у тому числі
на виявлення випадків коронавірусної інфекції Covid-19
(за наявності забезпечення з МОЗ).

ДУ «Одеський обласний лабораторний
центр МОЗ України»
Органи виконавчої влади та місцевого
самоврядування (за згодою), об’єднані
територіальні громади (за згодою)

На весь період дії
розпорядження

16.

Обладнати спеціалізований медичний транспорт для
забезпечення належних умов транспортування хворих
та осіб з підозрою на коронавірусну інфекцію Covid-19
необхідним протиепідемічним майном, у тому числі
засобами індивідуального захисту, дезінфекційними та
антисептичними засобами, тощо.

КНП «Одеський обласний центр
екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф»

До 1 березня,
на весь період дії
розпорядження

17.

Підтримувати постійну готовність бригад екстреної КНП «Одеський обласний центр
медичної допомоги до евакуації хворих (підозрілих) на екстреної медичної допомоги та
коронавірусну інфекцію Covid-19, які мали ризик медицини катастроф»
інфікування, до визначених госпітальних баз.

На весь період дії
розпорядження

18.

Провести підготовку медичних працівників з питань Департамент
охорони
епідеміології, клінічного перебігу, діагностики та облдержадміністрації
лікування коронавірусної інфекції Covid-19.

здоров’я

здоров’я

До 1 березня

19.

20.

Департамент
охорони
Одеської міської ради

здоров’я

Провести симуляційне навчання готовності закладів
охорони здоров’я до госпіталізації хворих з гострою
респіраторною хворобою, спричиненою коронавірусом
Covid-19.

Департамент
охорони
облдержадміністрації
Департамент
охорони
Одеської міської ради

здоров’я

Забезпечити належну комунікацію із засобами масової
інформації з висвітлення питань профілактики
коронавірусної інфекції, друк та поширення серед
населення інформаційних матеріалів, пам’яток про
епідемічну ситуацію та заходи щодо запобігання
інфекції.

Департамент
охорони
здоров’я
облдержадміністрації
Департамент
охорони
здоров’я
Одеської міської ради
ДУ «Одеський обласний лабораторний
центр МОЗ України»
ДУ «Лабораторний центр МОЗ
України на водному транспорті»
Одеський відокремлений підрозділ
ДУ
«Лабораторний
центр
на
залізничному
транспорті
МОЗ
України»
Головне
управління
Держпродспоживслужби в Одеській
області

______________________

До 1 березня

здоров’я
На весь період дії
розпорядження

