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Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

від 15.02.2022                       м. Запоріжжя                                                № 3 
 

Про ліквідацію наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації 
природного характеру державного рівня пов’язаної з поширенням гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 
 

Відповідно до статті 75 Кодексу Цивільного захисту України, 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 № 338-р «Про 
переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної 
ситуації» (зі змінами), розпоряджень керівника робіт з ліквідації наслідків 
медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного 
рівня пов’язаної з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 від 26.03.2020 
№ 1 «Про створення Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації»,  від 
02.12.2021 № 97 «Про надання інформації щодо виконання заходів»,  від 
03.02.2022 № 5 «Про впорядкування діяльності закладів охорони здоров’я, які 
здійснюють госпіталізацію хворих на COVID-19 та надавачів медичних послуг, 
визначених для забезпечення вакцинації від гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», розпоряджень голови 
Запорізької обласної державної адміністрації від 26.03.2020 № 126 «Про 
призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 
регіонального рівня та утворення регіонального штабу з ліквідації наслідків 
надзвичайної ситуації» (зі змінами) та від 26.03.2020 № 127 «Про переведення 
Запорізької територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного 
захисту в режим надзвичайної ситуації» (зі змінами), з метою оперативного 
вжиття заходів з протидії розповсюдженню коронавірусної хвороби COVID-19, 
ліквідації наслідків та оперативного інформування керівництва Держави, 
враховуючи вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 
№ 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2» (зі змінами),  та з метою забезпечення надання своєчасної, 
безперервної медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною 
хворобою COVID-19, а також ефективної діяльності закладів охорони здоров’я 
області  
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ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

1. Департамент охорони здоров'я облдержадміністрацїі, керівників 
райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, закладів охорони, які 
надають медичну допомогу хворим та особам з підозрою на гостру респіраторну 
хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2: 

1) вжити заходів щодо неухильного виконання розпорядження Керівника 
робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного 
характеру державного рівня, пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби 
C0VID-19, від 29 грудня 2021 року №103 «Про забезпечення безперебійного 
постачання медичних газів до закладів охорони здоров’я, які визначені для 
госпіталізації хворих з гострою респіраторною хворобою COVID-I9, 
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2»; 

Термін виконання:  постійно 
 

2) оновити маршрути пацієнтів з підозрілим або підтвердженим випадком 
гострої респіраторної хвороби COVID-I9, спричиненою коронавірусом                      
SARS-CoV-2 з урахуванням необхідності першочергового включення закладів, 
які уклали договір на пакет медичних послуг «Готовність до надання медичної 
допомоги в умовах поширення інфекційних захворювань, епідемій та в інших 
надзвичайних ситуаціях» та в подальшому закладів, які уклали договір на пакет 
медичних послуг «Стаціонарна медична допомога пацієнтам з гострою 
респіраторною хворобою COVID-I9, спричиненою коронавірусом                      
SARS-CoV-2 COVID-I9»; 

Термін виконання:  за потреби 
 

3) проводити щоденний моніторинг та аналіз стану завантаженості закладів 
охорони здоров'я, які уклали договір на пакет медичних послуг «Стаціонарна 
медична допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVІD-19, 
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 COVID-19» та/або «Готовність до 
надання медичної допомоги в умовах поширення інфекційних захворювань, 
епідемій та в інших надзвичайних ситуаціях», у разі зростання завантаженості 
ліжкового фонду виділеного під COVІD-19, переглядати та оновлювати маршрути 
пацієнтів з підозрілим або підтвердженим випадком гострої респіраторної 
хвороби COV1D-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 за для 
раціонального розподілення навантаження на заклади охорони здоров’я області; 

Термін виконання:  щоденно 
 

4) у разі значного зростання кількості пацієнтів з гострою респіраторною 
хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та досягнення 
завантаженості ліжок з киснем рівня 65% у закладах, які здійснюють 
госпіталізацію та лікування пацієнтів, проводити додаткове перепрофілювання 
ліжкового фонду, залучення додаткових закладів охорони здоров'я, які уклали 
договір на пакет медичних послуг «Стаціонарна .медична допомога пацієнтам з 
гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-
CoV-2» та/або «Готовність до надання медичної допомоги в умовах поширення 
інфекційних захворювань, епідемій та в інших надзвичайних ситуаціях» та мають 
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менше завантаження ліжок, у тому числі забезпечених киснем, або не 
здійснюють госпіталізацію пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-
I9, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, часткове або повне 
перепрофілювання закладів які здійснюють госпіталізацію та лікування пацієнтів 
з COVID-19, відповідно до розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків 
медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного 
рівня, пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, від 10 
листопада 2021 року №88 «Про перепрофілювання закладів охорони здоров’я, які 
внесені до переліку закладів охорони здоров’я, що визначені для госпіталізації 
пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 
коронавірусом SARS-CoV-2»; 

Термін виконання:  за потреби в разі  
погіршення епідситуації 

 
5) забезпечити щоденну подачу верифікованої інформації щодо стану 

забезпеченості закладу до інформаційно-аналітичної системи MеdData; 
Термін виконання:  щоденно 

 
6) забезпечити госпіталізацію відповідно до затвердженого регіонального 

маршруту пацієнтів з підозрілим або підтвердженим випадком гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARA-CoV-2 та 
недопущення відмови у госпіталізації таких пацієнтів;  

Термін виконання:  постійно 
 

7) проводити регулярні навчання медичного та немедичного персоналу, 
залученого до надання медичної допомоги пацієнтам гострою респіраторною 
хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, з питань 
організації медичної допомоги зазначеній категорії хворих; 

Термін виконання:  постійно, але не рідше  
                                                                             2 разів на місяць 

 
8) формувати резерв лікарських засобів, медичних виробів та засобів 

індивідуального захисту, необхідного для забезпечення безперебійного надання 
медичної допомоги; 

Термін виконання:  постійно 
 

9) утримання систем киснепостачання та джерел альтернативного 
електропостачання закладів охорони здоров’я в справному технічному стані та 
проведення негайного технічного обслуговування в разі необхідності. 

Термін виконання:  постійно 
 
2. Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації, керівників закладів 

охорони, які надають медичну допомогу хворим та особам з підозрою на гостру 
респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2,                     
КНП «Територіальне медичне об’єднання «Обласний центр екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф» ЗОР забезпечити належну координацію роботи 
та співпрацю служб екстреної медичної допомоги та закладів охорони здоров’я, 
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які уклали договір на пакет медичних послуг «Стаціонарна медична допомога 
пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 
коронавірусом SARS-CoV-2» та/або «Готовність до надання медичної допомоги в 
умовах погіршення інфекційних захворювань, епідемій та в інших надзвичайних 
ситуаціях», під час транспортування пацієнтів до закладів охорони здоров'я 
визначених  маршрутом пацієнтів з підозрілим або підтвердженим випадком 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS- 
CoV-2 за принципом екстериторіальності; 

Термін виконання:  постійно 
 
3. Керівників райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, 

закладів охорони, які надають первинну медичну допомогу, регіонального 
координатора з питань вакцинації від COVID-19: 

1) вжити вичерпних заходів щодо охоплення вакцинацією проти COVID-19 
та захисту пріоритетних груп населення в межах визначених цільових показників; 

Термін виконання:  постійно на період  
вакцинальної кампанії 

 
2) забезпечити спільно з керівниками закладів охорони здоров’я первинної 

ланки виконання щотижневих графіків виїзду мобільних бригад з вакцинації (або 
виїзних бригад від стаціонарного пункту щеплення) до територіальних громад, в 
першу чергу з найнижчим рівнем охоплення вакцинацією в групі осіб віком 60 + 
років, у тому числі до громадян, які через стан здоров’я не можуть самостійно 
пересуватися; а також там, де доступ до стаціонарних пунктів щеплень є 
ускладненим або неможливим, наприклад у невеликих населених пунктах, де 
відсутні заклади охорони здоров'я  первинної медико-санітарної допомоги; 

Термін виконання:  постійно на період  
вакцинальної кампанії 

 
4) забезпечити щоденну подачу верифікованої інформації до інформаційно-

аналітичної системи MеdData про використання /розлив, розбитих/ліквідованих, 
перерозподілених вакцин та їх інвентаризації пунктами щеплень та мобільними 
бригадами з вакцинації відповідно до інструкцій; 

Термін виконання:  щоденно 
 
5) забезпечити безперебійну роботу мобільних бригад або бригад, що 

безпосередньо працюють в пунктах щеплень та мобільних бригад, які визначені 
для забезпечення вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2; 

Термін виконання:  постійно  
 
6) забезпечити постійний облік руху вакцин від гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на рівні 
відповідного закладу, а також належні умови зберігання, транспортування, 
приймання та обліку вакцин проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

Термін виконання:  постійно  
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4. Керівників районних державних адміністрацій, органів місцевого 
самоврядування, закладів охорони здоров'я, які надають медичну допомогу 
хворим з гострим респіраторним захворюванням COVID-19 або з підозрою: 

1) забезпечити забір біологічного матеріалу із обов’язковим дотриманням 
вимог інфекційного контролю медичними працівниками та скерування для 
проведення ПЛР-досліджень відповідно до маршрутів щоденного забору та 
доставки зразків біологічного матеріалу;  

Термін виконання:  постійно  
 
2) забезпечити проведення тестування на визначення антигена коронавірусу 

SARS-CoV-2 безпосередньо за місцем надання медичної допомоги в спеціально 
відведеному для цього місці, яке відповідає вимогам інфекційного контролю. 

Термін виконання:  постійно  
 

3) забезпечити неухильне дотримання галузевих стандартів «Організація 
надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (CОVІD-19)» під 
час госпіталізації та лікування пацієнтів на гостру респіраторну хворобу COVІD-
19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, зокрема визначених критеріїв 
амбулаторного та стаціонарного надання медичної допомоги; 

Термін виконання:  постійно  
 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження  залишаю за собою. 
 
 
 
 
Керівник робіт з ліквідації наслідків 
надзвичайної ситуації, перший 
заступник голови Запорізької 
обласної державної адміністрації 

 
 
 
                            Володимир ШУСТОВ 

 


