
 

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

 

  03.04.2020                                       № 12 

 

Про додаткові заходи,  спрямовані  

на недопущення поширення 

коронавірусної інфекції COVID-19 

 

Відповідно  до статті 75 Кодексу цивільного захисту України, пункту 39 

Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 р. № 11,  

розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 № 338-р "Про 

переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим 

надзвичайної ситуації"  та з метою запобігання поширенню коронавірусної 

інфекції COVID-19 на території області 

 

1. Головам райдержадміністрацій, органам місцевого самоврядування (за 

згодою), керівникам закладів охорони здоров'я, що визначені для перебування у 

обсервації осіб, які були в контакті з підозрілими на COVID-19, виходячи із 

наявного технічного стану закладів, максимально привести їх у відповідність до 

вимог Тимчасових рекомендацій щодо облаштування спеціалізованих закладів, 

призначених для обсервації на період карантину у зв'язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19), затвердженими постановою заступника 

Міністра охорони здоров’я України, Головного державного санітарного лікаря 

України від 02.04.2020 № 6. 

 

2.   Управлінню охорони здоров'я облдержадміністрації: 

           розробити і затвердити локальний протокол надання медичної допомоги    

та   стандартів виписки  пацієнтів  з COVID-19; 

проводити оперативний розподіл засобів індивідуального захисту, 

дезінфектантів та виробів медичного призначення для боротьби із 

коронавірусною інфекцією COVID-19, які надходять до КУ «База спеціального 

медичного постачання» Житомирської обласної ради, враховуючи потребу 

закладів охорони здоров’я та  епідситуацію в районах області. 

 

3. Дозволити закладам охорони здоров’я використовувати продукти 

харчування, які були придбані за рахунок коштів передбачених закладу 



 2 

кошторисом на 2020 рік, на потреби харчування осіб, які перебувають в 

обсервації.    

 

4. Підпункт 2 пункту 1 розпорядження Керівника робіт з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації від 31.03.2020 № 5 викласти у такій редакції: 

"укласти угоди про утилізацію використаних медичних засобів 

індивідуального захисту (маски, рукавички, захисні костюми, шприци тощо), 

які утворилися після контактів із пацієнтами з підозрою або хворими на  

коронавірусну інфекцію COVID-19, з КНП "Обласний протитуберкульозний 

диспансер" Житомирської обласної ради (на безоплатній основі) або з 

відповідними фірмами, які мають ліцензію на проведення зазначених робіт". 

 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

начальника Штабу з НС, начальника Управління охорони здоров'я 

облдержадміністрації Миколу СУСЛИКА. 

 

 

Керівник робіт з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації                                      Володимир ФЕДОРЕНКО

   

 

  


