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I1po органiзацiю захtlдiв щодо
r{Ёдопущен}iя поширенням
KopoHaBipycHoi квороби COVID,19 на
територii MicTa Миколасва

06.04.2020 б poKiB, вIIкликаJIи сiл,tеtiного лiкаря, яtсий при
оглядi хвороI на доN{у встановиI] дlагноз: грtsI, леtхий перебiг та призначив аr,tбулаторне
лiкування.

13,04.2020 стан здоров'я xBopoi погiршився i дитина була rrаправJIена сil,rеi1ним
лiкарем до Кнп ммр кмщл М2> на стацiонарне лiкування з дiагнозоN{: позаIпп}lтальна
правобiчна пневмонiя, середньоТ важкостi.

14,04.2020 о 8:40 у дитини проведений забiр бiоматерiаrу д:tя обстехсеIIня на COVID-
l9 rrетодоrrл l-JЛР.

15.0,1.2020 в 9:28 отриманий позитI]внI.Iй результат PHI{ Bipycy COVID-19"
Хворiй призllаченО лiкування вiдповiдно ло протоколу IIадання меличноi допо]t{оги.
15,04,2020 о 12,25 дитина переведена до ItIfП кТV{иколаiвський центр лiкування

iнtРекцiйних хвороб> МОР.
Проведеlте епiлрозслiдуваI-tl{я, визначенi KoHTaKTпi особи в кiльiсостi: з-х

ьtедпрацiвникiв КНГI ммР (ЦrI]\4СД ЛЪ4>,4-х близьких родичiв, 15 медпрацiвникiв КFIП
ММР кМДJl "ф2>.

3а вказаною. ка,l,егорiсю Iтроводиться монiторипг стаIIУ здороtз'я, 4 родичi
перебувають на самоiзоляцiТ.

КеруючисЬ статтеЮ 75 ItодекСу цивiльного зах!lсту YKpaiHlt, статтек) 5 Заlсону
УкраТнИ "I]po захИст IIаселення вiд iнфекцiйних хвороб", no..uriouoro Кабiнету MiHicTpiB
УкраIнИ вiд 09,0i,214 Ns 11 "ПрО затвердх(еЦня Ilоло>tсенIIя про едицу державну систеN{у
цивiльного захисту" з MeToIo зirпобiгання поширенпIо на територiТ Украiтlи KopoHaBipycy
соVID_19,га з урахуванням постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТпи вiд 11.03.2020 }I9 211
"Про заlrобiгання поширенFIю на територii Украiни KopoHaBipycy СОVID-19" (зi змiнами):

1..ЩепартаментУ жкГ ммР (БрихrатиЙ о.в.) пегал,iно провести лезiгrфекrtiйну
обробку пiд'iЪду, лiфту, при,пеглоi TeplrTopii до б.чдинку по пр.



Обробку llo}.{emкaнb провести пiсля
письмовоi згоди власникiв зазначених квартир.

TepпliH:

3. Начальнику управлiння охорони здоров'я ммР (Шамрай I.B,):
- двiчi Еа день в телефояному режимi уто.шюва-ги стан здоров'я

перебувають на самоiзоляцiТ;
- провести заключну дезiнфекцiйну обробку прийщець та боксу

JФ2>, в яких перебуваJIа хвора;

отри]чlання

16.04,2020

родичiв хвороi, якi

КНП ММР (МДЛ

- провести TecTyBaIImt на Kopol{aBipyc контактних осiб xBopoi: 3-х мелпрацiвникiв
кнп ммР (ЦПМСЛ Nч4>1,4-Х близъкиХ родичiв' lб медпраЦiвникiВ i<нп ммР -йд.тiлгrz";-

- З-Х МеЛПРаЦiВНИКiВ KHI] I\,fivIP кI]ПМСЩ JФ4> направвти на самоiзоляцiю;
- забезпечити сiмейrrих лiкарiв засобами iндивцуального захисту дJIя попередження ix

iнфiкування пiд час виiздiв до хворих для огляду на дому.

4. ЗаступшИку fiачаJIьfiика уrrравлiпня превентивноi' дiяльностi гунП в МиколаiЪськй
областi (Каrrмиков Ф.I.):

-забезпечнти контроль за дотриманням
перебувають на само iзоляцiТ;

- встановиТи Bcix контактниХ осiб квороi, якi NIоглL{ контактувати почI{}IаюLIи з
01.04.2020

TepMiH: :гермiново

5, !иректору департаменту працi та соцiшtьного захрIсту }Iаселення ММР (Василенко
с,м,) розглянути пи,гilнt{я доставки продуктiв харчуваIIпя РОДИtIа]чI xBopoi, якi перебувають
на самоiзоляцii.

TepMiH: з l6.04.2020

Керiвник робiт з лiквiдацit наслiдкiв
надзвичайноi ситуацii

режиму сап,tоiзоляцii родrчiв хвороi, якi

Терпriн: з 15.04.2020 по 29.04,2020
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