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Щоло провелення аналiзу поточного рiвня готовкостi закладiв охорони здоров'я до
протилii поширенню коронавiруснiй хворобi (COVID- 1 9) в окремих регiонах

Вiдповiдно до cTaTTi 75 Кодексу цивiльного захисту Украiни,
розпорядження Кабiнету MiHicTpiB Украihи вiд 25.03.2020 р. Л! 338-р "Про
переведення единоi державноi системи цивiльного захисту у режим
надзвичайноi сиryачii", з метою перевiрки поточного рiвня готовностi системи
охорони здоров'я в регiонах до протидiТ коронавiруснiй хворобi (COVID-19):

1. МОЗ спiльно з НСЗУ та.ЩСНС:

l ) Утворити спiльнi KoMicii для проведення аналiзу поточного рiвня
готовностi закладiв охорони здоров'я у кожнiй групi регiонiв визначених
Додатком l та надати вiдомостi про склад ло Штабу з НС до 12:00 3 квiтня
2020 року.

2) Провести аналiз поточного рiвня готовностi закладiв охорони здоров'я
(визначених закладiв охорони здоров'я першоI хвилi, лабораторних центрiв та
uентрiв екстренот медичноi допомоги та медицини катастроф) до надання
медичноi допомоги пацiентам з коронавiрусною хворобою (COVrD-l9) у строк
до 7 квiтня 2020 року у вiдповiдних регiонах;

3) При проведеннi аналiзу здiйснити оцiнку наступних критерiiЪ вiдносно
кожного зiжладу:

органiзачiя системи управлiння;
комунiкацiя;
забезпеченiсть персоналом ;

забезпеченiar" 99цатц€нням ;

процедури логiстики та постачання;
дотримання вимог iнфекчiйного контролю;
епiднагляд;
спроможнiсть проведення лабораторних дослiджень,

4) Налати Керiвнику робiт з лiквiдацii наслiдкiв медико-бiологiчноi
надзвичайноТ ситуацii природного характеру державного рiвня пов'язаноi iз
поширенням коронавiрусноi хвороби (COVID-19) звiт до 08 квiтня 2020 року.



2, моз забезпечитн т€лнспортування комiсiй першоi та третьоi груп врегiонах груп в регiонах.
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ЗабеЗПеЧИТИ ТРанспортувtlння комiсiй другоi та четвертоi груп в

3. Керiвникам робiт з лiквiдацii на,дзвичайноi ситуацiТ природногохарiжтеру в областях, м. Киевi довести розпорядження до вiдома керiвникiвзакладiв охорони здоров'я першоi 
""nni, ""dоЙr;;п"^ u""Ti" та центрiвекстреноТ медичноi допомоги та медицини катастроф. 
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Додаток 1

до розпорядження керiвника робiт з

лiквiдацii наслiдкiв медико-
бiологiчноi надзвичайноТ сиryачiТ
природного характеру деркавного
рiвня пов'язаноi iз поширенням
KopoHaBipycHoT хвороби COVID- 1 9

вiд 02.04.2020 р, ]Ф;g

Перелiк регiонiв проведення аналiзу
поточного рiвня готовностi закладiв охорони здоров'я

ло протилii поширенню KopoHaBipycHiй хворобi (COVID-19)

I група:

1. м. КиiЪ
2. КиiЪська область
3, Черкаська область

II група:

1. Чернiгiвськаобласть
2. Сумська область

LII група:

1. Вiнницька область
2. Тернопiльська область

IV група:

1. Закарпатськаобласть
Z. Iвано-Франкiвська область
3. Чернiвечька область


