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Протокол № 31 

позачергового засідання комісії з питань ТЕБ та НС від 21.09.2020 року 

Місце проведення: дистанційно  
Початок засідання: 15.40 год. 
 
Головуючий: Яцишена Г. - голова комісії  
Присутні: члени комісії за списком, 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ: 
 

1. Про організацію проти епідемічних заходів, спричинених коронавірусом SARS- 
СоV-2, на території КНП «Центральна районна лікарня». 
Доповідач: Гросул В.І головний лікар КНП Білгород-Дністровська ЦРБ 

 
РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 
РІШЕННЯ 1 

Про організацію проти епідемічних заходів, спричинених коронавірусом SARS- СоV-2, 
на території КНП «Центральна районна лікарня». 

 
 21.09.2020 року від адміністрації КНП «Білгород – Дністровська ЦРЛ» за № 782 
надійшла інформація щодо хвороби на COVID-19 процедурної медичної сестри 
неврологічного відділення Адамович Л.М.  
 На виконання Закону України від 17.03.2020 року № 520-ІХ «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню 
коронавірусної хвороби (COVID-19)», відповідно до статті 29 Закону України «Про захист 
населення від інфекційних хвороб», постанов Кабінету Міністрів України від 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. Ввести з 21.09.2020 року у неврологічному відділенні карантин 



1.2. Забезпечення дотримання вимог наказу МОЗ України від 28.03.2020 року № 722 
«Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)» зі 
змінами. 
1.3. Забезпечити проведення щоденної термометрії та опитування на предмет скарг 
працівників підпорядкованих структурних підрозділів. 
1.4. Припинити до особливого розпорядження роботу неврологічного відділення 
1.5. Провести виписку пацієнтів у найкоротший термін з урахуванням клінічної картини 
на самоізоляцію. 
1.6. Заборонити планову госпіталізацію пацієнтів на стаціонарне лікування. 
1.7. Заборонити, до особливого розпорядження, планові консультації та обстеження без 
попереднього огляду та направлення сімейного лікаря. 
1.8. Тимчасово, до особливого розпорядження, припинити проведення профілактичних 
медичних оглядів 
1.9. Обмежити, до особливого розпорядження, чисельність осіб у приміщеннях очікування 
до визначених керівними документами норм 
1.10. Забезпечити обов’язкову безконтактну термометрію всім відвідувачам поліклінічного 
відділення. 
1.11. Забезпечити проведення обстеження ПЛР контактних працівників лікарні. 
1.12. Припинити до особливого розпорядження надання медичної допомоги в умовах 
денного стаціонару, фізіотерапевтичному відділенні. 
1.13. Підготувати клопотання до керівництва КНП «Білгород-Дністровська МБЛ» БДМР 
стосовно можливості госпіталізації пацієнтів терапевтичного профілю до терапевтичного 
відділення КНП «Білгород-Дністровська МБЛ». 
1.14. Заборонити відвідування пацієнтів, крім пацієнтів що перебувають у важкому стані 
при дотриманні вимог щодо використання засобів індивідуального захисту. 
1.15. Посилити контроль за дотриманням вимог щодо використання засобів 
індивідуального захисту, забезпеченням антисептичними та дезінфекційними засобами. 
1.16. Забезпечити проведення обробки території лікарні дезінфекційними засобами 2 рази 
на добу. 

Невідкладно 
2. 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 
 

 
 
 
Голова комісії –  
голова районної державної адміністрації                                             Яцишена 
 
 
 
Секретар комісії                                                                                           М. Лаврик 


