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надання вчасної та достовірної інформації 
про поширення коронавірусу та методи захисту

протидія поширенню 
коронавірусної інфекції

збираємо навколо себе всіх небайдужих, 
щоб разом допомогти Запорізькій області 
боротись з коронавірусом 

МЕТА:

МІСІЯ:

ВІЗІЯ:



оперативна інформація про поширення коронавірусної 
інфекції COVID-19 в містах та районах області, в Україні 

дії на рівні держави, кращі світові практики

забезпечення злагодженої роботи Запорізьких медиків, 
сімейних лікарів, педіатрів та терапевтів (первинної 
ланки охорони здоров’я), щодо скерування людей з 
симптомами, схожими на COVID-19

92 мобільних бригад щодо забору біологічного 
матеріалу у хворих на КОВІД
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STOPCOVID19
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STOPCOVID19

бригади екстреної медичної допомоги

19 медичних закладів, визначених для надання 
стаціонарної медичної допомоги пацієнтам 
(1 хвиля),  дані про завантаженості ліжок, 
апаратів ШВЛ та роботи медичного персоналу 

необхідна допомога медичним закладам, які вже 
працюють з COVID-19 та будуть задіяні в другу 
хвилю реагування та соціально- відповідальний 
бізнес, що допомагає медикам.

підготовка навчальних закладів до початку 
нового навчального року в умовах COVID19   
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STOPCOVID19

Кожен може звернутися 
на «гарячу лінію» 
SPOPCOVID19 
Запорізької області:
15-45,
0 800 503 508,
707-26-81



МИ РЕАЛІЗУЄМО
ДЕРЖАВНУ
ПОЛІТИКУ

За участю ПАТ «НСТУ», центральних та регіональних 
засобів масової інформаціі і телерадіоорганізацій 
посилюємо інформаційно-роз’яснювальну роботу із 
населенням шляхом поширення соціальної інформації 
щодо профілактики захворювання на гостру респіраторну 
хворобу КОВІД-19 і можливих наслідків захворювання на 
неї та про результати 

Подготовуємо заклади охорони здоров’я другої черги, 
визначених для надання медичної допомоги хворим на 
КОВІД-19

Проводимо інформаційно- роз’яснювальну компанію  
серед населення щодо важливості дотримання 
протиепідемічних заходів
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ЩО МИ РОБИМО?

1

2

3



Регіональну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки 
та надзвичайних ситуацій, положення і склад якої 
затверджений розпорядженням голови ОДА 26.01.2016 №16.

Головою комісії є голова ОДА.
В склад входять заступники та директори департаментів ОДА, 
начальники управлінь, головний санітарний лікар регіону,  
головні інженери « Запорожгаз», «Запоріжжяобленерго», 
«Укртелеком», екологічної інспекції, заступник начальника 
Нацбанку,  представник Національної ради з питань 
телебачення і радіомовлення, Нацполіції та інші.

В. Боговін – голова Регіональної комісії  з питань 
                       техногенно-екологічної безпеки та
                       надзвичайних ситуацій
Р. Терехов – член комісії
О. Теряєва – виконує доручення голови, як радник
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ЯКИЙ ІНСТРУМЕНТ МАЄМО?



актуальна щоденна інформація про епідситуацію в області
та методи захисту населення 

три рази на тиждень брифінги зі ЗМІ

моніторинг, чого саме не вистачає
в лікарнях і допомога у вирішенні
нагальних питань
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КОМУНІКАЦІЯ



сайт, сторінка ФБ, ютуб і телеграм ОДА

особисті сторінки Терехова, Теряєвої 
та Боговіна

сторінка центру STOPCOVID19 в ФБ і телеграм
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КАНАЛИ КОМУНІКАЦІЇ

1
2
3


