
yKPAiHA
миколАiвськд MIcbKA рАдА

КЕРШНИК РОБIТ
З ЛlКЧIДАщIi IIАслIдкIв мЕдико-БIологrчно I нАдзвиIIдйно i

ситуАцII природного хАрАктЕру, пов,язАноi rз ilоширЕннrIм
KoPot{ABIPyCHoI хвороsи covlD-lg нА тЕриторri мIстд

миколА€вА

ъська 14, м"МиколаТв, 54001, теп.37-36-|4, 37,з6,17 krada,

вiд 17.04.2а20 р.

розшоршхtЕннrl
МиколаТв NgЗ

Про органiзацiю заходiв tцодо
недоtryщення поширенняNI
KopoHaBipycHoi хвороби COVID- 1 9 на
територir bticTa Миколаева

За iнфоршrацiсlо управлiння oxopol{rl здоров'я ММР, станом на |'7"04,202а
пiдтвер."rr.а}Jrr IIie тпи RL.lпял", ir:фiкування на COVID-19: _

Обстеlкениr.j, як tсонтакгнийt з
перебувае на стацлiкуваннi в KHII <Мl,tколаТвсьttий
хвороб>>. В Her'пЦт_веэ;рдений СOVID- 19 ПЛР;

ninup"" N9з' вул. ] 'щ;а' 
lr/g'*"Т"ъ:;#iiirъ1 

.,Т}ЁУЧi;rж::
сапtос,гiйtно, перебуваIоч}I в вiдпустцi, Лiкування отрип.{уваца Taкo}i( у ЛОР-лiкаря
КНП ММР (МЛ М4> ( 03,, 06., 11.04.2020).

i0.04, звернулась до КНП ммР кМЛ Ns3)), де було проведено КТ та реI-Iтген-
обстеяtення огп. Itонсультована зав" терапевтLIчним вiддiлеlttтяrr В. Маяцькою.
Направлена на стацлiкування в КНП кМлrколаi'вський центр лiкуваtrня irrфекuiлiних
хвороб>>, кудлr була госпiта,чiзоваtIа |4.04.2020 :_ рн.Широка Балка, вул Захворiла
08.04.20zu. за I\fедичноIо допоN{огоIо до КНП ммР (ЦПМСД Ngl> не зверталась.
1 l,04.2020 виIшикала бригаду естреноi медичнот допомоги. {оставлена до кнп ммр(МЛ МЗ)), обсте>tсена рентгенологi.rно i встаltовлениli д-з: лiвобiчна нlчасткова
пневмонiя. ЗапропоноRана госпiталiзацiя, вiд якот хвора категори.lно вiдмовилась,
прItзначено амбулаторне лiкуван}ш, 13.04,2020 звернулась в аr,tбулаторilо м/+ кНП
ммр (цпмсд Jфl>). до чергового лiкаря з метою лiкуваrrня та уIilадення деrсларацii.

Хворiй вдруге було запрошоновано госtliталiзацiю, вi.ц якого вiдпловилась
пtIсьN{ово.

l6.04.2020 отримано позитр{вI]ий результат на COVID-19. FIa датtий час працюе
lчtобiльна бр игада в вогнлtщi. Пр оволиться епiдрозслiдування.

ItеруючиСь статтеЮ 75 КодекСу чивiльного захисту YKpaiHlr, ст,а.ггеIо 5 Закоrrу
Украiни "Про захист населенFIя вiл iнфеrtцiйнл.rх хвороб''. постанOвоIо Кабiне,гу
IvIiHicTpiB УкраiЪи вiд 09,01.214 ]ф 1l "Про затвердження Положення про €дину

)) б poKiB, о}t)/кою, JIка

центр лiкування iнфеlсцiлiнl,тх



дерх(авну систеý{у цивiльного захисту'О з п49тою запобiгаtлня поширенню на територii
Украiни KopoHaBipycy COVID-l9 та з урахуванням постаIrови Кабiнеry MiHicTpiB
Украrни вiд 11.03.2020.i\,{b 21l "Про запобiгалtня пощиренню на територiI Уi<раiни
KopoнaBipyoy СОИD- 1 9" (зi злпiнами):

якiй працюс гр. визнаLIити коло контакт[Iих осiб, провести ,l,eoT BaHшI
KOHTaKTHIIх осiб на COVID-l9.

TepMiH: 17.04,2020

- провести дефiнфеrtuiЁцу !ФФку примiщень КНП ММР "Мiсъка лiкарня Nэ3"
в яких могла знаходитрIся гр,

Tepltill; l7"04.2020

1'epMiH: |7,04.2020

TepMriH: |7.а4.2020

- списки контактI{их осiб г1 надати до Щепарта]\Iенту }ККГ ММР дrrя
прОведенIrя дезiнфекцiТ гriд'i'здiв. лiфту, прLIлеглоi Tep1.1TopiT ло багатоквартирI]I{х
булинкiв ко}IтактFIих осiб;

1'eplriH: |7.04.2020

- ЗОбОв'яЗати керiвникiв медичних установ м.Миколасва посшлI{ Ko}ITpoJIb за
cTaHoNl здор о в' я пiдп орядrtоваIIого Ntед!Е{ного персонаJIу,

TepMiH; 17.04.2020

2. ffепартап.Iенту ЖКГ ММР (Брилсатий О.В,):
- ПpoBeaTI,I леЗiнфекцiЙну обробку пiд'iЭдiв, лiфтiв, прилеглоi Tepl.rTopiT до

баГаТОКвартирних булинкiв контактних осiб надаFI}Iх управлiнrrяп,I охорони здоров'я
ммр.

T'epп,lill: з l 7.04.2020

- СУПliсно з Управлiнняпt патрулыIоi полiцiТ в Мtлколаiвсьttit1 областi та
адплiнiстраrliяtчtи pariclHiB ммр обстеrttити мiсця мон(ливого розмiшlення блокпостiв на
в'iЪдах до MicTa"

T'epпliH: 17.04"2020

- коlIтактних осiб г

- сrrиски riоrтгактних осiб г

дхя подаrьшого виявленIш контактЕих

Еаправити на самоiзоляцiю.

Frадатl.i

осiб;
до Гунп в Мико"цаiвсъкiй областi

дiяльrrостi ГУНП в

хворих,
Teprvrir-r: постiйно

3.Засryrrнику ЕачаJIъника управлiння превентивноi
МиколаТвськiй областi (Калмиков Ф.1.):

- продовя(ити дiяльнiсть з виявлення Bcix коптактних осiб



- l1ровести роботу з хворою крн. Широка Ба.пка,
та гi контактними особами щодо необхiдностi дотримання

самоiзоляцiт та вiдповiдальностi за порушення санiтарного законодавства.
TepMiH: негайно

- ЕадатИ до шrтабУ з лiквiдаЦii наслiдкiв надзвиIIайноТ ситуацii через управлiння
з лIfгань НС та цзн ммР (e-mail: ns@mkrada.gov.ua або за 

"*л. 
37-36-i7; poup*"yro*

сил та засобiв, задiяних до патрулювання та забезпечешIuI громадсъкого порядку на
кожнiЙ з культовИх споруд м. Миколасва, що вiдзначають Великдень,

TepMiH: |7.04.202а

- пiд час святкуван}u{ Великодня не допускати скупчецня вiруючих при
пров9деннi богослужiнь в культов}ж спорудах.

TepMiH: з 18.04.2020 по 19.04.2020

4. Управлiнtтlо транспортного комплекоу, зв'язщу та телекомуrriкаlriй ммр
(попов д.д.) посили контроль за виконанням дезiuфекцiйцих заходiв 

".роruд"ькомуTpaнcпopтi Bcix форм власностi на кiнцевих зупинках пiслli завершення кожного колу.
Особливу уваry зверкути на кiшцеву зуIтинку кЩубюи.

TepMiH: П.а4.2020

5. 3атвердити форму Оперативпоi довiдки щодо стану захворюваностi
населенюI MicTa на KopoЕaBipyc та BиKottaнHll заходiв з лiквiдацii надзвичайноi
ситуацii у MicTi Миколаевi (далi Щовiдка -- додаеться).

6. Виконавчим оргаЕам Миколаiъськоi мiсъкоi рад" та Гунп в Микодаiъськiй
областi Щодý до 9:00 годици надавати iuформачiю за напряь{ками дiяльностi
вiдповiднО дО затвердженоi форми ,Щовiдки до штабу з лiквiдацif наслiдкiв
надзвичайноi сиryацii через управлiнriя з питань нс та цзн ммр (e-mail:
ns@mlcada.gov.ua або за тел. 37-36-17):

- управлiншI охорони здоров'я за пп.1-7 Щовiдки;
- департамеtrrЖКГ ММР за пп.8-13 Довiдки;
- управлiЕн]I траЕспортного комплексУ, зв'язку та телекомунiкацiй ММР за

пп.14-17 .Щовiдки;
- делартаМент еконОмiчногО розвiткУ ь4мР за пп.18-19 flовiдки;
- адмiнiстрацiiрайонiв ммр запп. 18_19 Щовiдки;
- департамен"г працi та соцiа.rrьного захисry населеЕrrя ММР за uп. 20 Довiдки;
- гунП в МиколаiЪоькiй областi за пп.2l Довiдки



Долаток

до розпорядженнrl KepiBHtiKa

робiт з "пiквiдацiI нас.лiдкiв

надзвичайноТ оитуачiТ

вiд 17.04.2020 J,,]Ъ3

Оперативна довiдка
щодо стану захворюваностi населення MicTa на KopoнaBipyc

Та ВиКОнання Заходiв з лiквiдацii надзвичаЙшоi ситуацii у MicTi Миколасвi
станом на 2020 року

Ns
з/п

показниltи Значення Прим

1 Кiлькiсть осiб, у яких виявJiено lтi,,lозру на захворIованiст.ь
коронавiрусопt

2 Кiлькiсть осiб iнфiкованих (офiцiйно пiдтверркено)
J кiл bkicTb госпiтм iзованих

4 Кiлькiсть осiб на самоiзоляцiТ

5 Кiлькiсть осiб, якi вилiкувались

6

1 Кiлькiсть померлих вiд KopoHiBillycy
8 Вологе дезi нф iкуюче прибирання дорожньо-вуличноi м;флd (кф
9 Вологе дезiнфiкуюче прибираrrня прибулиIIкових .гериторiй (тис.

кв. iи)

l0 проведення лезiнфiкуючих заходiв зупинок громадського
транспорту (ол.)

11 П роведенtrя дезiнф iкуlочлlх за.ходiв в пiд'iЗдах оагаiопuuрr"р,, 
"*будинкiв (ол.)

12 Проведення лезiнфiкую.lих заходiв лiфтiв (од.)

1з Проведення дезiнфiкуlочих заходiв ал*i"iС.р*о"r* Оул;uеr,ц
пiдприемотв хtитлово-комунмьного господарства (ол, )

14 Кiлькiсть трамваiЪ на маршрутах (од.)

l5
16 Кiлькiоть автобусiв на пrаршрутах (од.)

17

l8 кiлькiоть перевiрених об'ектiв mргiвлi по виконi"ню санiтарrих
порм.

19 Кiлькiсть смадених протоколiв ;ЙЙПiстратrurrе
правопорушеннц передбачене ст. 44-3 КУпАП

20 кiлькiсть прOдуктових наборi в доставлены до мйойбffi"х
верств населення (од.)

21 Кlлькiсть оообового скпаду, яка задiяна на черryваннi на
сан iтарних карантинЕих постах*

*у разi розгортання постiв


