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 ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                     Рішенням районної комісії  

                                                                                                                                      з питань ТЕБ і НС від  26.02.2020 року № 2 

 

КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН 

протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і поширенню на території Старобільського району гострої 

респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19  на 2020 рік 

№ 

з/п 
Найменування заходу Відповідальні за виконання 

Строк 

виконання 

1. Утворити тимчасові протиепідемічну комісію з метою контролю та  

виконання місцевих планів протиепідемічних заходів щодо запобігання 

занесенню і поширенню випадків гострої респіраторної хвороби, 

спричиненої коронавірусом, COVID-19  з виділенням фінансових 

ресурсів на здійснення заходів згідно із зазначеними планами. 

Старобільська РДА, 

 голови ОТГ (за згодою) 

до 26 лютого 

2. Забезпечити моніторинг санітарно-епідемічної ситуації в районі Старобільська філії державної 

установи «Луганський обласний 

лабораторний центр 

держсанепідслужби України» (за 

згодою) 

постійно 

3. Запровадити на території району постійний епідеміологічний нагляд за 

гострою респіраторною хворобою, спричиненою коронавірусом COVID-

19, з метою своєчасного здійснення комплексу протиепідемічних 

заходів. 

Старобільська філії державної 

установи «Луганський обласний 

лабораторний центр 

держсанепідслужби України» (за 

згодою) 

лютий - квітень 

4. Забезпечити відокремлення виявлених пацієнтів з підозрою на 

захворювання гострою респіраторною хворобою, спричиненої 

коронавірусом  COVID-19, шляхом розподілу потоків. 

головний лікар КНП «Старобільський 

РЦПМСД», 

генеральний директор  КНП 

«Старобільське РТМО» 

лютий - квітень 

5. Розглянути можливість вирішення питання додаткового розгортання або 

перепрофілювання ліжок для госпіталізації хворих, залучення 

додаткової кількості медичних працівників для надання допомоги 

населенню вдома, виділення санітарного транспорту з забезпеченням 

КНП «Старобільський РЦПМСД», 

КНП «Старобільське РТМО» 

до 28 лютого 
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пально-мастильними матеріалами. Забезпечити роботу лікувальних 

закладів у вихідні та святкові дні. 

6. Звернутись з запитом щодо виділенням фінансових ресурсів на 

здійснення заходів згідно із зазначеним планом до  Департаменту 

охорони здоров’я Луганської  облдержадміністрації. 

КНП «Старобільське РТМО» до 28 лютого 

7. Розглянути можливість у разі необхідності виділення коштів з 

районного та місцевих бюджетів  здійснення заходів згідно із 

зазначеним планом. 

Старобільська міська (за згодою), 

Старобільська районна рада (за 

згодою), ОТГ (за згодою), Управління 

фінансів Старобільської РДА   

лютий - квітень 

8. Вирішити питання щодо забезпечння пацієнтів одноразовими медичними 

масками, медичних працівників закладів охорони здоров’я, відділень 

інтенсивної терапії, швидкої медичної допомоги, патологоанатомічних 

відділень, які працюють в безпосередній близькості до хворих 

респіраторами класу захисту FFР2, при їх відсутності одноразовими 

медичними масками та можливість їх утилізації. 

КНП «Старобільський РЦПМСД», 

КНП «Старобільське РТМО», 

Луганська обласна станція швидкої 

допомоги (за згодою) 

лютий - квітень 

9. Надавати наглядну інформацію для пацієнтів щодо респіраторної 

гігієни, в тому числі щодо обов'язкового носіння маски при наявності 

респіраторних проявів (чхання, кашель, нежить). 

КНП «Старобільський РЦПМСД», 

КНП «Старобільське РТМО» 

     лютий - квітень 

10. Забезпечити обмеження числа відвідувачів до пацієнтів в період 

епідемічного підйому захворюваності на гостру респіраторну хворобу, 

спричинену коронавірусом  COVID-19. 

КНП «Старобільський РЦПМСД», 

КНП «Старобільське РТМО» 

лютий - квітень 

11. Здійснення обліку та реєстрації випадків захворюваності на гостру 

респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом  COVID-19, 

пов'язаних з наданням медичної допомоги, розслідування причин і 

вжиття заходів щодо їх локалізації. 

КНП «Старобільський РЦПМСД», 

КНП «Старобільське РТМО» 

 

лютий - квітень 

12. Організувати активне раннє виявлення випадків захворюваності на 

гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом  COVID-19, 

серед пацієнтів та медичних працівників. 

КНП «Старобільський РЦПМСД», 

КНП «Старобільське РТМО» 

лютий - квітень 

13. Забезпечити осіб, які залучені до розслідування випадків захворювання, 

діагностики та надання допомоги хворим та особам з підозрою на гостру 

респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом COVID-19, засобами 

індивідуального захисту, а саме: ізоляційними халатами або костюмами 

біозахисту, респіраторами класу захисту не нижче FFР2, захисними 

окулярами або щитками, рукавичками медичними нітриловими та 

КНП «Старобільський РЦПМСД», 

КНП «Старобільське РТМО», 

Старобільська філії державної 

установи «Луганський обласний 

лабораторний центр 

лютий - квітень 
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масками медичними (хірургічними). держсанепідслужби України» (за 

згодою),  

голови ОТГ(за згодою),                          

14. Забезпечення готовності закладів охорони здоров’я до прийому хворих на 

гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом  COVID-19,  

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. 

КНП «Старобільський РЦПМСД», 

КНП «Старобільське РТМО»,         

Старобільська філії державної 

установи «Луганський обласний 

лабораторний центр 

держсанепідслужби України» (за 

згодою),  

голови ОТГ(за згодою) 

ВП "Міжрайонна центральна аптека 

№78" Комунального підприємства 

"Луганська обласна "Фармація Північ" 

(за згодою); 

лютий - квітень 

15. 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  COVID-19,  та визначення ізоляторів для 

госпіталізації контактних осіб з метою їх обстеження та здійснення 

медичного нагляду за ними. 

КНП «Старобільський РЦПМСД», 

КНП «Старобільське РТМО»,                 

лютий 

16. Проведення підготовки медичних працівників з питань епідеміології, 

клінічного перебігу, діагностики та лікування гострої респіраторної 

хвороби, спричиненої коронавірусом  COVID-19. 

КНП «Старобільський РЦПМСД», 

КНП «Старобільське РТМО»,                 

лютий 

17. Організувати 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, 

навчальних закладах) та здійснюють перевезення громадським, 

автомобільним транспортом, заходів з посилення режиму поточної 

дезінфекції. 

Управління соціального захисту 

населення  Старобільської РДА, 

Відділ з питань надання 

адміністративних послуг  

Старобільської РДА,   

Відділ освіти  Старобільської РДА,  

Відділ культури  Старобільської РДА, 

органи місцевого самоврядування,   

лютий - квітень 




