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РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 
РІШЕННЯ 1 

Про додаткові заходи щодо попередження поширення коронавірусної інфекції COVID-19 
на території району 
 

 
Відповідно до статті 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», 

постанов Кабінет) Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19. спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2», наказу МОЗ України від 28.03.2020 року № 722 «Організація надання медичної 
допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)» зі змінами, враховуючи погіршення 
епідемічної ситуації щодо захворювання на COVID-19 на території Білгород – Дністровського 
району, та виявлення випадків захворювання на COVID-19 у працівників КНП «Білгород – 
Дністровська ЦРЛ» з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 на 
території Білгород – Дністровського району, забезпечення належного рівня захисту населення, 
медичного персоналу лікарні, комісія 

ВИРІШИЛА: 
1. КНП Білгород-Дністровська ЦРБ 

 
1.1. Забезпечення дотримання вимог наказу МОЗ України від 28.03.2020 року № 722 

«Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)» зі 
змінами. 

1.2. Забезпечити проведення щоденної термометрії та опитування на предмет скарг 
працівників підпорядкованих структурних підрозділів. 

1.3. припинити до особливого розпорядження роботу рентгенологічного та 
флюорографічного кабінетів.  



1.4. Заборонити планову госпіталізацію пацієнтів на стаціонарне лікування. 
1.5. Заборонити до особливого розпорядження планові консультації та обстеження без 

попереднього огляду та направлення сімейного лікаря. 
1.6. Тимчасово, до особливого розпорядження, припинити проведення профілактичних 

медичних оглядів 
1.7. Обмежити до особливого розпорядження чисельність осіб у приміщеннях очікування: 
1.7.1. Поліклінічного відділення не більше 12 осіб 
1.7.2. Дитячої консультації не більше 3 осіб 
1.7.3. Рентгенкабінету не більше 2 осіб. 
1.7.4. КФД та УЗД кабінетів не більше 4 осіб. 
1.8. Забезпечити обов’язкову безконтактну термометрію всім відвідувачам поліклінічного 

відділення. 
1.9. Забезпечити проведення обстеження ПЛР працівників поліклінічного відділення. 
1.10. Припинити до особливого розпорядження надання медичної допомоги в умовах 

денного стаціонару, фізіотерапевтичному відділенні. 
1.11. Підготувати клопотання до керівництва КНП «Білгород – Дністровська МБЛ» БДМР 

стосовно проведення рентгенологічних досліджень на період тимчасового закриття 
рентгенологічного кабінету 

1.12. Заборонити відвідування пацієнтів, крім пацієнтів що перебувають у важкому стані 
при дотриманні вимог щодо використання засобів індивідуального захисту. 

1.13. Посилити контроль за дотриманням вимог щодо використання засобів індивідуального 
захисту, забезпеченням антисептичними та дезінфекційними засобами. 

1.14. Забезпечити проведення обробки території лікарні дезінфекційними засобами 2 рази на 
добу. 

Невідкладно 
5. Білгород-Дністровському районному управлінню ГУ Держпродспоживслужби в 
Одеській області 
Посилити держнагляд у сфері санітарного законодавства за дотриманням тимчасових 
рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах охорони здоров’я на період 
карантину у зв'язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-2019, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2. 

На період проведення карантинних заходів 
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