
 
У К Р А Ї Н А 

Овруцька міська рада Житомирської області 

Виконавчий комітет 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
від  12.03.2020 року             № 903 

 
Про виконання рішення 

виконавчого комітету від 
26.02.2020 року № 889 «Про 
затвердження Плану заходів щодо 

запобігання занесенню і 
поширенню випадків COVID 19» 

 
На виконання розпорядження голови Житомирської ОДА від 

13.02.2020 року № 123, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 03.02.2020 року № 93-р, плану заходів щодо організації 
недопущення розповсюдження, лікування захворювань, спричинених 
коронавірусом 2019- nCoV в Овруцькому районі затвердженого головою 

Овруцької РДА, розпорядження голови Житомирської ОДА від 12.03.2020 
року № 183 та з метою запобігання занесенню і поширенню випадків COVID 

19, заслухавши Сташкевич М.В. завідувачку Овруцького міжрайонного 
відділення ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України», 
керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

 
В И Р І Ш И Р: 
 

1. Внести зміни у рішення виконавчого комітету від 26.02.2020 року 
№ 889 «Про затвердження Плану заходів щодо запобігання занесенню і 

поширенню випадків COVID 19» наступним чином, викласти в новій редакції 
додаток № 1 до даного рішення, а саме: План заходів щодо запобігання 
занесенню і поширенню випадків COVID 19, що додається. 

2. Виконавцям, зазначеним у Плані, забезпечити його неухильне 
виконання та інформувати тимчасову обласну протиепідемічну комісію при 

облдержадміністрації щодо запобігання занесенню і поширенню випадків 
COVID 19 до 15 числа кожного місяця щомісячно. 

3. Керівникам підприємств, установ та організацій усіх форм 

власності неухильно дотримуватись плану заходів даного рішення на період 
дії карантину встановленого Кабінетом Міністрів України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 
 

Міський голова             Іван КОРУД 
 
 

 
 



Д О Д А Т О К № 1 
до рішення виконавчого комітету 

VII скликання 
від 12.03.2020 року № 903 

 
План протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і поширенню 

випадків COVID 19, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV на території 
Овруцької ОТГ. 

 

№ 

п/п 

Перелік заходів Термін 

виконання 

Виконавець 

1. Забезпечити готовність 
лікувально-профілактичних 

закладів щодо прийняття та 
тимчасової ізоляції хворих 

(підозрілих) осіб на COVID 19; 
проведення повного комплексу 
робіт необхідного для виключення 

можливості внутрішньо-
лікарняного поширення COVID 19; 

забезпечення необхідними 
засобами індивідуального захисту, 
інвентарем, медикаментами, 

необхідним майном, тощо (по 
місцю звернення) 

Негайно КНП «Овруцька міська 
лікарня»,  

КНП «Овруцький ЦПМСД»  

2. Забезпечити осіб, які залучені до 
розслідування випадків 
захворювання діагностики та 

надання допомоги хворим, та 
особам з підозрою на COVID 19, 

засобами індивідуального захисту 
(ЗІЗ), а саме: ізоляційними 
халатами або костюмами 

біозахисту, респіраторами класу 
захисту не нижче FFP2, 
захисними окулярами або 

щитками, рукавичками 
медичними нітриловими та 

масками медичними 
(хірургічними). 

Негайно КНП «Овруцька міська 
лікарня», КНП «Овруцький 
ЦПМСД», Овруцький 

міжрайонний відділ ДУ 
«ЖОЛЦ МОЗУ» (за згодою) 

3. Посилити дотримання 
санепідрежиму в лікарні: 
- активне раннє виявлення 

випадків грипу та ГРВІ серед 
пацієнтів та робітників; 
- достатній запас дезінфекційних 

засобів; 
- наявність спиртовмісного 

антисептику для обробки рук 
медичного персоналу; 
- наявність в санітарних вузлах 

дозаторів з рідким милом, 

Негайно КНП «Овруцька міська 
лікарня» 



одноразовими паперовими 
рушниками; 

- температурний режим в 
приміщеннях згідно чинного 

законодавства; 
- провітрювання палат не менше 
3-х разів на день; 

- наявність одноразових масок у 
хворих та можливість їх утилізації; 

- виділення окремих палат для 
відокремлення пацієнтів з 
підозрою на ГРВІ; 

4. Призначити відповідальну особу 
за щотижневе інформування 

Овруцького міжрайонного відділу 
ДУ «ЖОЛЦ МОЗУ» про виконання 
даного плану заходів. 

Негайно КНП «Овруцька міська 
лікарня», КНП «Овруцький 

ЦПМСД», Овруцький 
міжрайонний відділ ДУ 
«ЖОЛЦ МОЗУ» (за згодою) 

5. Забезпечити своєчасне виявлення, 
реєстрацію в журналі обліку 

інфекційних захворювань (форма 
060/о) подачу термінового 
повідомлення про виявлення 

випадку (підозри) на COVID 19 
(форма 58/0) до Овруцького МВ 

ДУ «ЖОЛЦ МОЗ України». 

Негайно КНП «Овруцька міська 
лікарня», КНП «Овруцький 

ЦПМСД», Овруцький 
міжрайонний відділ ДУ 
«ЖОЛЦ МОЗУ» (за згодою) 

6. Забезпечення негайної тимчасової 

ізоляції виявленої особи, що 
відповідає визначенню випадку 
2019-nCoV з подальшим 

транспортуванням та 
госпіталізації на третій рівень 
медичної допомоги (лікарня №1 м. 

Житомир, Обласна дитяча 
лікарня) 

Негайно КНП «Овруцька міська 

лікарня», КНП «Овруцький 
ЦПМСД» 

7. Організувати виявлення осіб, які 
були у контакті з хворим на 

COVID 19 

Негайно КНП «Овруцький ЦПМСД», 
Овруцький міжрайонний 

відділ ДУ «ЖОЛЦ МОЗУ» (за 
згодою) 

8. У разі виявлення в пунктах 

пропуску через державний кордон 
України осіб з підозрою на 

захворювання, яке підпадає під 
випадок, захворювання короно 
вірусом 2019-nCoV фахівець 

зобов′язаний: 
- терміново інформувати 

завідувача територіального відділу 
ДУ «Житомирський обласний 
лабораторний центр МОЗ 

України»; 
- терміново інформувати 
лікувально-профілактичний 

Негайно Овруцький міжрайонний 

відділ ДУ «ЖОЛЦ МОЗУ» (за 
згодою)  



заклад (приймальне відділення 
лікарні або ВШД); 

- одягати засоби індивідуального 
захисту (захисний костюм, 

респіратор, бахали, рукавиці, 
захисну маску); 
- забезпечити тимчасову ізоляцію 

підозрілого хворого; 
Транспорт відправити на 

санітарний майданчик, 
переписати контактні дані водія 
та пасажирів у при бувшому 

транспорті та можливі контакти у 
пункті пропуску; 
- сумісно з фахівцями ЛПЗ 

заповнити опитувальний лист на 
хворого з підозрою на випадок 

2019-nCoV; 
- звітувати керівнику закладу. 

9. Розробити (відкоригувати), плани 
протиепідемічної готовності і 
проведення протиепідемічних 

заходів в установах охорони 
здоров’я, призначених для 
госпіталізації хворих (підозрілих) 

на COVID 19 та ізоляції 
контактних. 

Негайно КНП «Овруцька міська 
лікарня», КНП «Овруцький 
ЦПМСД», Овруцький 

міжрайонний відділ ДУ 
«ЖОЛЦ МОЗУ» (за згодою) 

10. Провести зайняття додаткових 
навчань медичного персоналу з 

питань дотримання вимог 
протиепідемічного режиму, 
біологічної безпеки та біологічного 

захисту при виявлені особи, що 
відповідає визначенню випадку 
2019-nCoV. 

Негайно КНП «Овруцька міська 
лікарня», КНП «Овруцький 

ЦПМСД», Овруцький 
міжрайонний відділ ДУ 
«ЖОЛЦ МОЗУ» (за згодою) 

11. Забезпечення лікувально-
профілактичних закладів 

необхідним запасом засобів 
медичного призначення, 

дезінфекційними препаратами, 
засобами індивідуального захисту, 
медичним обладнанням, тощо. У 

разі потреби готувати листи на 
Овруцьку міську раду про 
виділення коштів на необхідні 

заходи. 

Негайно КНП «Овруцька міська 
лікарня», КНП «Овруцький 

ЦПМСД», Овруцький 
міжрайонний відділ ДУ 

«ЖОЛЦ МОЗУ» (за згодою) 

12. Забезпечити підготовку 

працівників установ задіяних 
комплексним планом у здійсненні 

профілактичних і 
протиепідемічних заходів з питань 
виявлення хворих (підозрілих) із 

Негайно КНП «Овруцька міська 

лікарня», КНП «Овруцький 
ЦПМСД», Овруцький 

міжрайонний відділ ДУ 
«ЖОЛЦ МОЗУ» (за згодою) 



сигнальними ознаками COVID 19, 
надання невідкладної медичної 

допомоги. 

13. Надавати організаційно-

методичну консультативну і 
практичну допомогу місцевим 

закладам охорони здоров’я в 
плануванні і реалізації заходів 
щодо санітарної охорони території 

району та протиепідемічних 
заходів щодо випадку COVID 19. 

Негайно Овруцький міжрайонний 

відділ ДУ «ЖОЛЦ МОЗУ»  
(за згодою) 

14. Проведення підготовки медичних 
працівників з питань епідеміології 
клінічного перебігу, діагностики 

COVID 19. 

Негайно КНП «Овруцька міська 
лікарня», КНП «Овруцький 
ЦПМСД», Овруцький 

міжрайонний відділ ДУ 
«ЖОЛЦ МОЗУ» (за згодою) 

15. Проведення санітарно-освітньої 
роботи з питань профілактики 
COVID 19 для населення з 

використанням усіх форм і засобів 
масової інформації ( пам’ятки, 

лекції, публікації в пресі тощо). 

Негайно КНП  «Овруцька міська 
лікарня», КНП «Овруцький 
ЦПМСД», Овруцький 

міжрайонний відділ ДУ 
«ЖОЛЦ МОЗУ» (за згодою) 

16. Приймання осіб на роботу, які 

прибули із-за кордону за 
медичною довідкою сімейного 
лікаря 

Постійно Керівники підприємств, 

установ, організацій (за 
згодою) 

17. Забезпечити засобами 
індивідуального захисту 

(маски),антисептичним засобом 
для обробки рук 

Постійно Керівники підприємств, 
установ, організацій (за 

згодою) 

18. Забезпечити щоденний 
моніторинг захворюваності на 
гострі респіраторні інфекції (ГРІ) з 

передачею інформацію на 
Овруцький міжрайонний відділ 
ДУ «ЖОЛЦ МОЗУ». 

На період 
карантину 

КНП «Овруцький ЦПМСД» 

19. Ввести карантинні заходи в 
лікарні, заборонити відвідування 

хворих пацієнтів у стаціонарі; 
пацієнтам які перебувають на 

стаціонарному лікуванні 
заборонити залишати територію 
відділень. 

На період 
карантину 

КНП «Овруцька міська 
лікарня» 

20 Зобов’язати завідуючих ЗДО 
громади при прийому дітей в 

дошкільні заклади освіти 
забезпечити щоденно проведення 
огляду дітей і вимірювання 

температури, хворих дітей не 
допускати до закладу. 

Забезпечити дотримання умов 
особистої гігієни, забезпечити 

На період 
карантину 

Відділ з гуманітарних 
питань Овруцької міської 

ради 



рідким милом, використовувати 
одноразові паперові рушнички. 

Заборонити використання 
багаторазових рушників як для 

дітей так і персоналу. 
- Рекомендувати батькам дітей по 
можливості обмежити 

відвідування дітей закладів 
дошкільної освіти. 

- призупинити освітній процес у 
закладах загальної середньої, 
позашкільної освіти; дошкільної 

освіти- за погодженням з 
батьками; 
- обмежити проведення 

спортивних заходів на території 
громади; 

- підготувати звернення до 
керівників кінотеатрів, музеїв, 
туристичних агентств міста тощо 

щодо припинення культурно-
масових заходів у зв’язку з 

попередженням розповсюдження 
нової коронавірусної інфекції 
(COVID-19) на території громади, 

призупинити проведення 
культурно-масових заходів тощо. 
- внести корективи до навчальних 

планів освітніх програм закладів 
загальної середньої освіти, 

спеціалізованих закладів освіти 
(мистецькі, спортивна школи, 
ЦДЮТ, Мала академія народних 

мистецтв та ремесел);  
- організувати навчання з 
використанням можливостей 

дистанційної освіти, інтернет-
ресурсів, тощо; 

- розробити заходи щодо 
часткового переведення 
працівників на роботу в 

дистанційному режимі та на 
виконання інших видів робіт 

(організаційно-педагогічна, 
методична, тощо); 
- посилити дезінфекційний режим 

(проведенням вологих прибирань 
з використанням дезінфікуючих 
засобів в класних кімнатах, місцях 

спільного користування тощо); 
- підготувати звернення до 

керівників кінотеатрів, музеїв, 



тощо щодо припинення 
культурно-масових заходів у 

зв’язку з попередженням 
розповсюдження нової 

коронавірусної інфекції (COVID-
19) на території громади 

21 Рекомендувати заборонити 
направляти працівників у 
відрядження за межі України та 

інформувати про громадян які 
прибули з відряджень із-за 
кордону адміністрацію КНП 

«Овруцький ЦПМСД». 
- Створити умови дотримання 

особистої гігієни, відсторонювати 
до роботи хворих осіб з ознаками 
респіраторного захворювання 

(нежить, кашель, температура). 
- Забезпечити посилене вологе 

прибирання та провітрювання в 
приміщеннях де працюють люди. 
Забезпечити посилити заходи 

поточної дезінфекції в 
приміщеннях та транспортних 
засобах. 

- При можливості розглянути 
питання надання позачергових 

відпусток, відпусток за власним 
бажанням, відгулів при зверненні 
працюючих батьків діти яких 

перебувають на карантині. 
Розмістити інформацію на 

підприємствах, установах, 
організаціях, торгових точках 
стосовно запобігання занесенню і 

поширенню випадків COVID 19 

На період 
карантину 

Керівники підприємств, 
установ, організацій. 
Зокрема об’єктів торгівлі 

та перевізників. 

22 Забезпечити наявність 

достатнього запасу засобів 
індивідуального захисту (маски, 
рукавички) антисептичних 

засобів. 

Постійно Керівникам аптечних 

закладів 

23 Враховуючи можливе збільшення 

звернень до сімейних лікарів 
розглянути можливість виділення 
вузьких спеціалістів, інтернів КНП 

«Овруцька міська лікарня» для 
обслуговування пацієнтів на 

первинному рівні. 

На період 

карантину 

КНП «Овруцька міська 

рада» 

24 Допомогти створити резерв 

пального на базі КНП «Овруцький 
ЦПМСД» та КНП «Овруцька міська 
лікарня» та придбати недостатню 

На період 

карантину 

Овруцька міська рада 



кількість засобів індивідуального 
захисту для медичного персоналу, 

що обслуговують пацієнтів на 
дому. 

25 Здійснювати корегування даного 
плану ураховуючи епідситуацію. 

Негайно КНП «Овруцька міська 
лікарня», КНП «Овруцький 

ЦПМСД» (за згодою), 
Овруцький міжрайонний 
відділ ДУ «ЖОЛЦ МОЗУ» (за 

згодою) 

 

 
 

Секретар виконкому       Максим ЧИЧИРКО 


