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ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ: 
 

Щодо невідкладних заходів для стабілізації епідемічної ситуації, пов’язаної з гострою 
респіраторною хворобою Covid-2019, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2. 
Доповідач:.- Завідувач сектором з питань ОР, ЦЗ та ЗПО райдержадміністрації Лаврик М. 
 - 3 хв. 

 
РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 
РІШЕННЯ 1 

Щодо невідкладних заходів для стабілізації епідемічної ситуації, пов’язаної з гострою 
респіраторною хворобою Covid-2019, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2. 

 
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 року № 11 «Про 

затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту», розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 року «Про переведення єдиної державної 
системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації» запровадження карантину і 
надзвичайної ситуації на всій території України строком на 30 днів та враховуючи ситуацію 
щодо виявлення захворювання особи на гостру респіраторну хворобу Covid-2019, 
спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 на території Білгород-Дністровського району, 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Головам сільських рад 
1.1. забезпечити неухильне виконання рішень засідань комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (далі ТЕБ та НС) облдержадміністрації та 
районної державної адміністрації, які відбулися з 29.01.2020 по 26.03.2020, розпорядження 
голови облдержадміністрації від 18.02.2020 № 97/од-2020 «Про заходи щодо запобігання 
занесенню і поширенню на території Одеської області гострої респіраторної хвороби, 



спричиненої коронавірусом Covid-2019», наказів Департаменту охорони здоров'я 
облдержадміністрації. Чітко дотримуватися вимог наказу МОЗ України від 13.03.2020  
№ 663 "Про оптимізацію заходів щодо недопущення занесення і поширення на території 
України випадків Covid-2019". 

Термін: протягом дії карантинних заходів. 
1.2. На виконання протоколу засідання кабінету Міністрів України від 23 березня 2020 

року № 10 спільно з Держпродспоживслужбою вжити відповідно до законодавства заходів 
до запровадження суб’єктами господарювання у сфері роздрібної торгівлі продуктами 
харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного 
призначення, засобами зв’язку, провадження банківської та страхової діяльності режиму 
роботи з розрахунку один відвідувач на 10 кв. метрів площі торгівельного (операційного 
залу за умови дотримання дистанції між ними не менш як 1,5 метра із встановленням 
спеціальних позначок. 

Термін: з 27.03.2020 року 
1.3. Надати до Білгород-Дністровського відділу поліції ГУ НП України в Одеській 

області списки осіб, яки повернулись з країн де спостерігається розповсюдження 
респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом Covid-2019; 

Термін: до 28.03.2020 року 
1.3. Попередити даних осіб про необхідність самоізоляції протягом 14 діб та про 

адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення режиму карантину. 
Термін: до 28.03.2020 року 

1.4. Силами громадських формувань спільно з Білгород-Дністровським відділом поліції 
ГУ НП України в Одеській області організувати охорону громадського порядку, дієву 
охорону матеріальних цінностей на підвідомчої території, не допускати фактів 
розкрадання майна та мародерства. 

Термін: негайно 
 
2. Затвердити план перепрофілювання ліжкового фонду КНП «Білгород – 

Дністровська ЦРЛ» при масових випадках захворювань на короновірусну інфекцію COVID-
19 та неспроможності забезпечити надання медичної допомоги госпітальними базами, що 
додається. 

3. Затвердити перелік місць ізоляції та обсервації певних категорій громадян на 
території району у разі виявлення захворювання з метою їх обстеження та здійснення 
медичного нагляду за ними, що додається. 

 
4. Відділу житлово-комунального господарства, містобудування. архітектури, 

інфраструктури, енергетики та захисту довкілля районної державної адміністрації 
4.1. проінформувати автоперевізників, про закриття у ніч з 27 на 28 березня 2020 року 

контрольно-пропускних пунктів на державному кордоні для автотранспорту, крім 
вантажного та легкового; 

4.2. довести до керівництва будівельних організацій, майданчиків щодо дотримання 
правил та заходів безпеки з метою недопущення захворювання працівників на гостру 
респіраторну хворобу Covid-2019, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 

Термін до 27.03.2020  
 
5. Керівникам транспортних підприємств району, Відділу житлово-комунального 

господарства, містобудування. архітектури, інфраструктури, енергетики та захисту 
довкілля районної державної адміністрації 

5.1. Організувати проведення профілактичних і протиепідемічних заходів на 
підприємства, своєчасну та повну дезінфекцію транспорту, що експлуатується. 

Термін: Протягом дії карантинних заходів 
5.2. щоденно інформувати Білгород-Дністровський відокремлений відділ лабораторних 

досліджень ДУ «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України» про організацію 



виконання та контроль за дотриманням на закріплених територіях вимог постанови Кабінету 
Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території 
України коронавірусу СОУШ-19», своєчасне і повне проведення профілактичних і 
протиепідемічних заходів. 

Термін: до 11 годин шоденно з 27.03.2020 року 
 
6. Керівникам закладів охорони здоровя району спільно з Білгород-Дністровським 

відділом поліції ГУ НП України в Одеській області 

Організувати  чергування медичних працівників на контрольно-перепускних пунктах. 

 

7. Сектору з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з 

правоохоронними органами організувати взаємодію із представниками Головного 

управління Національної поліції в Одеській області, Південного Одеського територіального 

управління Національної гвардії України щодо роботи та всебічного забезпечення 

контрольно-перепускних пунктів 
 
8. Контроль за виконанням рішення покласти на голову комісії 
 
 
 
 
Голова комісії –  
голова районної державної адміністрації                                           Г. Яцишена 

 

 

Секретар комісії                                                                                     М. Лаврик 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Затверджено 
Рішенням № 1 Протоколу  
комісії з питань ТЕБ та НС  
від 26.03.2020року № 9 
 

ПЛАН 
перепрофілювання ліжкового фонду КНП «Білгород – Дністровська ЦРЛ» при масових 

випадках захворювань на короновірусну інфекцію COVID-19 та неспроможності 
забезпечити надання медичної допомоги госпітальними базами. 

 

№ 
з/п 

Епід. ситуація Підрозділ, персонал К-сть ліжок 

К-сть ліжок для 
допомоги 
хворим на 
COVID-19 

1. Поодинокі випадки 
діагностики COVID-19 
у хворих із проявами на 
ГРВІ, що були 
госпіталізовані до 
інфекційного 
відділення та потреба у 
госпіталізації до 10 осіб 
із проявами та/або 
підозрою на COVID-19 

Медичний персонал – 1 
лікар-інфекціоніст, 4 
медичних сестри, 4 
молодших медичних 
сестри. У випадку 
необхідності залучення 1 
лікаря анестезіолога та 1 
сестри медичної 
анестезистки 

15 9 у боксованих 
палатах, з них 1 
ліжко 
інтенсивної 
терапії 

2. Масові випадки Інфекційне відділення. 
Медичний персонал – 1 
лікар-інфекціоніст, 4 
медичних сестри, 4 
молодших медичних 
сестри. У випадку 
необхідності залучення 1 
лікаря анестезіолога та 1 
сестри медичної 
анестезистки. 
Додатково: 1 лікар-
терапевт та 1 лікар-
педіатр з інших 
підрозділів ЦРЛ 

15 + 
розгортання 
додатково 15 
стаціонарних 
ліжок 

15 у боксованих 
палатах, з них 2 
у палаті 
інтенсивної 
терапії, та 13 у 
боксованих 
палатах І 
поверху. 
15 ліжок у 5 
палат ІІ поверху 
із можливістю 
когортної (на 
протязі 1 доби) 
госпіталізації для 
хворих із легким 
та середньої 
тяжкості 
перебігом 

3. Значні масові випадки До існуючої госпітальної 
бази:  
КНП «ЦПМСД БДРР» 
Денний стаціонар 
сільської лікарської 
амбулаторії   
с. Шабо. медичний 
персонал амбулаторії 

Додатково 10 
ліжок 

Денний 
стаціонар 
сільської 
лікарської 
амбулаторії   
с. Шабо, для 
госпіталізації 
хворих із легким 
перебігом 

Госпітальна база – інфекційне відділення, 15 цілодобових стаціонарних ліжок, з них 5 палат 
боксовані. 

 



Затверджено 
Рішенням № 1 Протоколу  
комісії з питань ТЕБ та НС  
від 26.03.2020року № 9 

 
 

ПЕРЕЛІК  
місць ізоляції та обсервації певних категорій громадян на території району  

у разі виявлення захворювання з метою їх обстеження  
та здійснення медичного нагляду за ними 

 

№ 
з.п. 

Назва Відомча належність 
Адреса 

розташування 

Розрахункова 
кількість 
ліжок шт. 

1. Терапевтичне 
відділення 

КНП «Старокозацька района 
лікарня» 

с. Старокозаче, 
вул. Лікарняна, 1 

30 

2. Будівля 
акушерсько-
гінекологічного 
відділення с. Шабо 

КНП  «Центр первинної 
медико-санитарнои допомоги  
Билгород-Днистровськои 
районнои ради» 

с. Шабо, вул. 
Горького, 3 

20 

 


