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Про органiзацiю заходiв lllодо
недOпуп{ення пош ирення
KoporraBipycHoi хвороби COVID- 19
tla теритсlрiТ MicTa Миколасва

В управлiннi охоропи здоров'я ММР,
KoHTaKTH}Iх осiб хворого на COVID-19
проведеннlо протиепiдемiологiчних заходiв.

На заоiданнi штабу обговорюваJIися насryrшi пцтання:
L Щоdо iнфitування працiвнака тоВ tфунайська суdноttлавно-сmiвidорлtа

комtсанiяll mв виявленtlя колfl йоzо конmакmнах осiб.

. За iнформацiею Адмiтriстрацii МиколаiЪського морсъкоr0 порту, з 15.04,2020 на"
:u*чЪоjryюrlаправлеrrо працiвшика ТОВ <ffунайська еудноfiлавно_етiвiдорЕа компанiя>
(далi _ тов ((Дcck>r), який згодом повiдомив затслефоном, що мас пOзитивний результат на
COYID_19, Керiвниuтвом ТOв (ДССЮ) самостiйно проu"д*rо розслiлуванrо ru'пuй;;;;;;
на самоiзоляцiю ще 5 працiвникiв ТОВ к{унайська 

"удrоrrпа*о-стiвiдорrта 
компанiя>>, якi

мали контакт з хворим спiвробiтником,
cTaI{oM на 30.04,2020 вiдсутня iнформацiя щодо
працiвника ТоВ <flCCKl>, що перешкод}кае

Завiдувачrэпr flнiпро-Бузького басейновогО вiдli;lу, ДУ кЛIi N,{озУ на BTi> Козу;tьlttlс.М надана iнформацiя, що пiсля проведення епiдрозслiдування по праiliвнику ТОВ
<!CCK>I встановлено 9 контактних осiб, якi буллt вiдстороненi вiд роботr.i, гlаltравленi на
самоiзоляцi;о згiдно пiдписанltк ниь{и згод на сапrоiзопоцir. Для встаноtsJIе}Iня N{ед!iчгiого
riагляду за контактнипllt були направ:lеtтi листи на гоJIовних лiкарiв КIlП (ЦIlМСfi> за
л,tiсцями прох{иваI-iня,

l f,, Стано,rц на 06.05.2020р. в управлirrня з питань oxopoнpr здоров'я ммР та ГУi-trП в
iYlикоJIаlвськlII ооласТ] не пlдтверд)ку€ }Iаявнiс,ть у них iнформацii гlо цItм контактних особал,т"

I I. Iщ о d о iп ф iky в ан ttя пр а цi в н lt ка М К П к М tt колсt[в в о d о к att ал sl
за iнфорпrацiсtо упран-цiнц8 з питань охорони здоров'я Ммр пilдтвердх{ено випадOк

хвороби COVID-19 у яttиit Ilpo)IйBae за адресою: t]ул.
якого 04.05.2020 госпiта-цiзсlваIlо в MOLiJIIX на стацiонарне

лiтсування, Серед ко}{тактних осiб син Та Друхtина, прож}IваIо,гь разопl iз хtзорлlь,t та 8
iuед}Iчних працiвникiв, Bciпr KOrITaKTHI{Ir,{ особам взятi N{азклt на ПЛР 06,os.iozOp. за
контактFIиNIи tUlенами родини встановлеI]е медичше спостереження.



III. Про вхffаплmЯ зажоёiв, CПPrlJYaBaHtlx на забезпеченttя
меdачну dопомоzу

ttpaB безdолtнuх осiб Htt

На виконання дOрrIеяЕя начальника обласногО штабу з лiквiдацii наслiдкiв медико-бiологiчноi НС природног0 характеру, пов'язаноi iз поширенням коронавiрусноi хворобиCovID-l9 на територii Миколаiвськоi областi вiд 05.05,2020 Ng 24 стосовно JIистаУповноваженOго ВРУ з прав JIюдини вiд 27,04,202а м2з.5/10-534.20/l5-gб обговориливипадки порушення пр49_ людини на охоронУ здоров'я, якi стаJIися 2З.0420i0 збезпритульними особами 

--о.М, 
та.р. Ii**rrrнoм в м. fulиколаевi.

IИ Щоdо проmаOii поuruрення KopoHaBipycHoi хворобч C?VID-!9 в мiсцях mореiвлi
Х аР Ц О В UJ|t u пр о dy кmам u н а azp о пр о d о в оль ч uх р uнкаж
_ ВiДПОВiДНО ДО ПОСТаНОВи гOловного державнOго санiтарного лiкаря украiни вiл
27,04,2020 JФ14 прИ здiйсненнi торгiвлi харrо"r*" продуктаМи на аryопромислових ринкахнеобхiдно, серед iншогоо забезпечити вiдсуrнiсть о*поrrрооьованоi (стlгхiйноi) ,op.irol 

"uприлеглйх до агропродовольчих ринках територiях. Представниками гу нп в Миколаiвсъкiй
областi складаютЬся протоКоли пр0 адмiнiстратr"пi ,rору*ення у разi виявлення фактiвстихiйноi торгiвлi, алs без видrIення цродукцii цi заходи с неефекйо"*r.

V. Щоёо внесення з*tiн dо пункmу 8 посmановч,КМу Bid 11,03.2020 р, м211,заmверlжсепuх ltосfпановою кмУ Giп 04.05.,2020р. JW332
на даний момент заборонено проведеЕня rланових заходiв з госпiталiзацii тапланових операщiй, KpiM випадкiв передбачених вимогами 11останови Кабiнету Mlni"rpiuУкраiни вiд 04.05.2020 Ns3З2 "Про впесення змiн до пункту 8 поотанови Кабiнф й;iй;

Украiни вiд 11 березня 2О20 p.j\b 211..

Керуючись статгею 75 Кодексу цивiльяого захисту УкраiЪи, статтею 5 Закону,Украihи "Про захист населенлш вiд iнФекцiйних хвороб'', ,io.r*ouo- Кабiшету MiHicTpiBУкрани вiд 09.01.2014 М l1 .ОПро затвердження Положення про €динудер}кавну системуцивiльного захисry" з метою заrrобiгадня пOширеЕ]Iю на територii Украiни KopoTraBipycyCOYID-19-Ta з урахуваIIням постакови Кабirrе"у Mbi"rpiB YKpaiin" вiд tr.a3.2a2lNs 21l"Про запобiгання поширенню на територii Украiни коропавiруЬу COVID-l9'' (зi змiнами),обговоривши питання порядку деЕного .чЪiд*r*" *raOyi

По першому питанню:
1,1, УправЛiнню З питанЬ НС та цзн ммР (Герасiменя О,А.) пiдготувати листа до ГуНП в Миколаrвськiйобластi щодо провед9I1н" рп..оЦрання дiй керiвництва ТоВ KffCCK>та .щнirrро-Бузького басейнового вiйiлу Ду ,лц мозу на Вт> на предмет дотриманнrIвимог Закону Украiни "Про захист нас_е{Iечя вiд irrфекцiйних хворобО',u rrо.rurови КабiнетуMiHioTpiB Украiни вiд 11.03.2020 Ns 211 "Про з*оЁi.uri"я лоширенню на територii УкраiниKopoHaBipycy COVID- 1 9'' (зi змiнами).

TepMiH: до |2.05.2а20

1,2. Генеральному директору 1оР-у4ССЬ (Булгаков Ю.В.), завiдувачу .Щrriпро-Бузького басейнового вiддiлу ду dц.МоЗУ на ВТ> iКозулько С.М.) Еадати до управлiнняохOрони здоров'я ммР всю HalIBHy iнформацiю щодо контактних ociб хворого на COVID-19
для забезпечення наJIежного IчIедичного спостережеIIня.

TepMiH: до 07.05.2020

i.з. Завiдувачу {нiпро-Бузького басейнового вiддiлу дУ dЦ мозУ на ВТ>(ýозулъко с,м.) нlцати до управлiння охорони здоров'я Ммр копii листiв на головнихлiкарiв КНП (ЦПМСП) за мiсцяlли проживаIIIIJI коЕтактних осiб хворого на COVID-19 такопiiзгод на са.плоiзоляцiю контактних осiб.



Термiн:до 07.05,2020

1,3. Нача-гlЬнрIку упраВлiння o'opo'}r здоров'я ммР (Шап,rрай )- провесТIт роботУ iз контактними оообами вiдповiдно' ло чинни.х медj.Iчнихпротоколiв.
'Герrиir*: пiсля отрипiаIJня данtlх

По другоrrrу пIпанню:
2. 1 . /{иректору МКП <МиколаiЪводоканал)) (Дудецко Б. JL) :- провести лезiнфекuiю виробниTих лримiщень, в яких мiг перебувати хворий наСОVID-19;
- надати всебiчну допомогу у проведеннi епiдемiологiчного розслiдування;- посилити заходи по контролrо дотримання працiвниками пijприемства правил

роботll в умовах карантин),: носirtня засобь iндивiдуального захисту органiв дихання!дотриманЕя соцi альнот дистанцii, викорлtстан}{я лезiнфiкуто.rих з асобiв l
- запровадити температурний скрiлtiнг працiвникiв на прохiдних.

TepMiH: негайно

2,2, Помiчr{ику командира !вгрЗ дснС УкраIни (Островський Ю.В.) здiйснитидезiнфекцiйну обробку домоtsолодiння за адресою ву,ц. - -,::,! -* -"-,;;
прилеглоi територii,

Терплiн: 07 ,05 "2020

2.3. Начальнику улравлiння охорони злоров'я ммР (IiIа"мрай i.B.):
- двiчi на день в телефонноlvIу ре}кимi уiочшоваIи стан здоров'я родлiчiв хворо'о, якiперебувають гта са,vоiзоля цii;- llровести заключнУ лезiнфекцiйну обробкУ примiщень зпсМ сдлъ2. " "nr"ПеРебУВав хворий; 

J --г---,-^ччд,g gravrrl

2,4, ЗаступникУ начtulьника управлiння превентивноi дiялъностi гунП вМиколаiвськiй обэrастi (Катмиrtов Ф.I.): 'r\rЛJrDlf

- забсзпечит}I ко}Iтроль за дотримання]ч1 pe}IffiMy самоiзо*lrяцii роличiв хворого, якiлеребувають на самоiзоляllii;
- встаЕовиТи колО коЕтактниХ осiб, З якнмИ мiг контактув.lти хворий ло З0.04.2020р.

TepMiH: TepMiHoBo

2.5" Щепар.га\{енту жкг ммР (Брихtатий о.в"), поьтiчнику командира двгрз дснсУкраiни (Островсьltий IO,B,) провести- лезiнфекцil:iну обробку пiд'iЪду, лiфту, прилеглоiтериторii або приватного домоволодiнlля ,.orrru*rnr* осiб з числа медпраuiвникiв у разiотриNf ання позитивного результату на COVID - 1 9,

По TpeTboj}Iy пIIтаIIню:
3,1, ЩllректорУ департа\,1еЕl-у працi та соцiального захисту населення N4мр(ВаСИЛеНКО С,М,), НаЧаЛЬнику управлiнп" о*оропr.о*Йо"," ммр (IIJамрай I.B.) провесr:ислуя<бове розслiдування щодо вигiадкiв порушення прав бездопrrrих осiб, викладених в листiУповноваrкеного ВРУ з прав лIодини вiд zэ,ац"zоzо }lъ2з.5/10-534.2011i-96. IJa електроннуаДресу штабУ дs@щкlаd"аgаL_ца наДаТи iнфоршrацiю про результат!I розслiлування та вжит}Iхзаходах.

'l'eprvriH: до 08.05,2020

3,2, [иректору департаменту працi та соцiацьного захисту населення ммр(Василенко С.М.):



-розглянути питаuня вiдновленвя роботи в напрямку соцiального патрулювання та
прийоrиу бездоплних в центрi реiнтеграчii.

- визIIачити примiщення для тимчасовоi iзоляцii клiентiв
бездомних грое{адян (далi - Щентр) та осiб, що зtsертаються до Центру
при'Му швидкоТ допомоги.

IIeI]Tpy реiнтеграцiТ
на перiод очiкування

TepMiH: до 15.05.2020

По четвертоl}Iу пItтrll{ню:
4.1.Адмiнiстрацiям районiв МиколаТвськоi MicbKoi ради cyMicHo з ГУ НП в

Миколаiвськiit областi посрIлити заходи контролю за BLl[al]KaN{и неконтрольованоi
(стихiйноi) TopгiBrri на приJIеглих до аIроllродовольчих ринках територiях"

TepMiH: постiйно на перiод лii карантину

4.2. РекопtендуватIr ГУ НП в Миколаiвсъкiй областi на пiдставi вiдповiдних
договiрнлтх }.,ь{ов для зберiгання вttлученоТ продукцii, яка реатliзlz€ться в мiсцях отихiйltоi
торгiвлi, використовувати примiщення:

- КП "Миколаiвська oBoLIeBa база" (вул. Кагатна, 1) лиректор Кашпуреlлко В.А,., тел.
050-64-50-497;

- ТОВ "Фрост-МиколаiЪ" (Byrr. Старофортечна, З), длrректор Чlмак I-.I., тел. 55-б8-42,
09З-57-64-829;

- ринок "Корабельний" TOIJ "Екюр" (ву"ч, Сшrойловича. 2д), директор Антощенко
Ю,М., тел. 098-2З 0-49-52:

- Т,Щ "Геrriкс IОг" (пр, Богоявленсьltиit, 311е), директор OpeпlHiK В.С., тел. 093,87'7-41-
Jl.

4.3. Управлiнrrю rrатрульноТ полiцii в МиколаiЪськiй областi (.Щанiла В.М.) посилитI-I
заходи з недопущенIfя виникнення cTllxiйHoi торгiвлi ]]а прилеглих .i{o агропродовольчих
ринках територiях, B ,IoMy числi в мiоцях винI{кненЕя отlлхiЙноi торгiвлi бiля ринкiв кКолос>>,
КПЛ.Перемоги>>, <<пл.ПривокзfuтIьна>, рiг вул, Косrrонавтiв та пр,Богоявленськрtй.

TepMiH: постiйно на перiод дii карантиlту

4.4. Адмiнiстрацiям районiв Миколаi'вськоТ мiсьltоi ради проводитrI лезiнфекrriйну
ОбРОбrСу прилеглих до агропродовольчих ринках тери,горiях з лчlетою попередх(ення
розповсюдження KopoHaBipycHoi хвороби СОVID-1 9.

TepbTiH; постiйно на перiод лii карантину

По п'ятопtу пlITaIIlIIo:
5.1. Начальнлtку управ,тtiння охорони здоров'я N4]\4P (I_IiaMpaйI i.B") довест1{ до

керiвникiв пiдпорядкова}Iих закладiв iнфорпtачiю щодо заборонtт проведеFIня планових
заходiв з госпiтацiзацii та плановL{х операцiй, kpiM випадкiв передбаченtлх вLtN{огами
ПОСТаНоВ}I Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 04,05.2020 МЗЗ2 "Про внесення змitl до гIункту 8

Герлriн: негайно

постанови КабiIIету MiпicTpiB Украihи вiд 1 1 березпя 2020 р. Ns 21 1".

Керiвник робiт з лiквiдацii наслiдкiв
надзвичайноi ситуалii

О.Герасiмепя

й* __***-*1j].,.:',:--Т-lбТбдиIvlир КРР{ЛЕНКО


