
НАКАЗ
ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖ АВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від "_________________ 20 року №_______

м . Кропивницький

Про заходи щодо недопущення занесення і поширення на території області 
випадків захворювань, спричинених новим коронавірусом, виявленим у 
місті Ухань (провінція Хубей, Китай)

Відповідно до статей 6,11 Закону України «Про захист населення від 
інфекційних хвороб», підпункту 12 пункту 4 Положення про Міністерство 
охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 25 березня 2015 року №267, з метою недопущення занесення і 
поширення на території України випадків захворювань, спричинених новим 
коронавірусом, виявленим у місті Ухань (провінція Хубей, Китай), згідно 
наказу Міністерства охорони здоров’я України від 24 січня 2020 року №185, 
відповідно до листа Міністерства охорони здоров’я України від 27 січня 2020 
року №26-04/2185/-20 та листа Державної установи «Центр громадського 
здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» від 23 січня 2020 року №236

НАКАЗУЮ:

1.Утворити та затвердити склад оперативного штабу щодо недопущення 
занесення і поширення на території області випадків захворювань, спричинених 
новим коронавірусом, виявленим у місті Ухань (провінція Хубей, Китай) (далі
2019 nCoV) ( додається).

2. Затвердити створення спеціалізованої бригади екстреної медичної 
допомоги та госпітальної бази, яка буде призначена для надання медичної 
допомоги особі, яка відповідає визначенню випадку 2019 nCoV , а також при 
ускладненні епідемічної ситуації пов’язаної з вірусом 2019 nCoV (додається).

3. При виявленні особи, яка відповідає визначенню випадку 2019 nCoV, 
керуватися рекомендаціями відповідно до листа Державної установи «Центр 
громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» від 23 січня
2020 року №236 (додається).

4. Начальникам управлінь охорони здоров’я міської ради 
м. Кропивницького, Олександрійської міської ради, керівникам комунального 
некомерційного підприємства (далі КНП) «Кіровоградська обласна лікарня 
Кіровоградської обласної ради», КНП «Обласна клінічна дитяча лікарня 
Кіровоградської обласної ради», ЦРЛ, РТМО, ЦПМСД, комунального закладу 
(далі КЗ) "Знам'янська міська лікарня імені A.B. Лисенка" та КНП 
«Помічнянська міська лікарня» Помічнянської міської ради»:

Кіровоградська обласна державна адміністрація 
Департамент охорони здоров'я

57-од від 30.01.2020
9026800017179

708639200000557000



4.1 дотримуватися Рекомендацій, зазначених в пункті 3 даного наказу;
4.2 взяти під особистий контроль та забезпечити готовність 

підпорядкованих закладів охорони здоров’я для надання медичної допомоги 
особам, які відповідають визначеному випадку 2019 nCoV, підтримуючи 
необхідний запас засобів медичного призначення, захисного одягу, засобів 
захисту органів дихання, профілактичних препаратів, дезінфікуючих засобів;

4.3 забезпечити негайну ізоляцію у місці виявлення особи, що відповідає 
визначенню випадку nCoV з подальшою евакуацією (транспортуванням) і 
госпіталізацією в інфекційний стаціонар з дотриманням вимог 
протиепідемічного режиму;

4.4 здійснювати негайне інформування департаменту охорони здоров’я 
обласної державної адміністрації та ДУ «Кіровоградський обласний 
лабораторний центр МОЗ України» про виявлення особи, що відповідає 
визначенню випадку 2019 nCoV;

4.5 провести додаткові навчання медичного персоналу з питань 
дотримання вимог протиепідемічного режиму, біологічної безпеки та 
біологічного захисту при виявленні особи, що відповідає визначенню випадку 
2019 nCoV;

4.6 забезпечити щотижневе (щовівторка) до 14.00 інформування щодо 
виконання цього наказу до департаменту охорони здоров’я обласної державної 
адміністрації головному експерту з інфекційних хвороб департаменту охорони 
здоров’я облдержадміністрації Олені СМІРНОВІЙ та до ДУ «Кіровоградський 
обласний лабораторний центр МОЗ України» на електронну адресу 
elena. smimo va23 75 @ukr. net. Kirolc.epid@ukr.net та паперових носіях за 
підписом головного лікаря чи адміністративної особи.

5. Контроль за виконання даного наказу покласти на заступника 
департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації Наталію 
ГОРБЕНКО.

Директор Олег РИБАЛЬЧЕНКО

08084000717900002

mailto:Kirolc.epid@ukr.net


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ директора департаменту охорони 
здоров'я облдержадміністрації

0.0 ікЩ о $ 4  " О /

Інформація
щодо створення спеціалізованої бригади екстреної медичної допомоги та 
госпітальної бази, яка буде призначена для надання медичної допомоги  

особі, яка відповідає визначенню випадку 2019 пСоУ , а також при 
ускладненні епідемічної ситуації пов’язаної з вірусом 2019 пСоУ.

Назва Потужність Наявність/ ПІБ Інформація
госпітальної бази (кількість відсутність керівника про створення
(ЛПЗ, його ліжок) - запасу закладу та спеціалізовано
адреса та номер дорослих індивідуальног його ї бригади
телефону дитячих о захисту контактні екстреної
приймального данні медичної
відділення , ПІП допомоги
та контакти
відповідальної
особи)
1 .К Н П Дитячих - В наявності АРТЮ Х 1 бригада
«Центральна 55 апаратура: Олександр Е(Ш )МД:
міська лікарня Дорослих - Апарат Ш ВЛ 3 Іванович Криницький
М іської ради м. 75 дорослих, 3 050 487 К.О.- лікар з
Кропивницького Інфекційне дитячих 4878 невідкладних
стаціонар №1, відділення Монітори станів;
вул. Ф ортеця,21 інтенсивної ліжкові -6 Кочубей Н.Д.
Тел. терапії на 6 Пульс фельдшер 3
Приймального ліжок оксиметри -6 невідкладних
відділення Дефібрилятор 1 станів;
+380951750116 Відсмоктувач Куницький
Відповідальна медичний, М.П., - водій
особа -  Кабанчук електричний- 2 Автомобіль
Оксана Інгалятор -3 «PEUGEOT
Олександрівна Boxer»,
05001739525 державний 

номер ВА 99- 
61ВС



2.КНП 2.1нфекційн 1 .В наявності 2.Головний

2 бригада: 
Мота О.Я.- 
лікар з 
медицини

«Кіровоградська е відділення апарат ШВЛ 2 лікар невідкладних
обласна лікарня на 30 ліжок шт, пульс АНДРЕЄВ станів;
Кіровоградської 25 дорослих оксиметри 3 А Лариса Сьоміна Г.М.-
обласної ради» та 5 дитячих шт, М иколаївна фельдшер 3
м. 3 дефібрилятор, 0675212345 медицини
Кропивницький, відділенням відсмоктував невідкладних
проспект інтенсивної електричний -2 станів;
У ніверситетськи терапії на 3 шт, підведений Карманов
й 2/5, тел. ліжка кисень В.М.- водій
Приймального
відділення
0522397366,
Відповідальна
особа
Смірнова Олена 
Г еоргіївна, 
0675205518

Автомобіль
«PEUGEOT
Boxer»,
державний
номер ВА 99-
67ВС

За координацію в області відповідає Смірнова Олена Геогіївна 0675205518, 
elena.smirnova2375@ ukr.net, завідувач інфекційним відділенням КНП «Кіровоградська 
обласна лікарня'Кіровоградської обласної ради» м. Кропивницький.

Головний експерт з інфекційних хвороб 
департаменту охорони 
здоров'я облдержадміністрації

mailto:elena.smirnova2375@ukr.net


ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ директора департаменту охорони 
здоров’я облдержадміністрації

Склад
оперативного штабу щодо недопущення занесення і поширення на території 

області випадків захворювань, спричинених новим корона вірусом, виявленим у
місті Ухань (провінція Хубей, Китай)

1. ГОРБЕНКО 
Наталія Іванівна

0504576625 Питання координації та 
зв ’язку

2. КОДРУЛ
Леонідівна

Антоніна 0957781600
и02с1ей@икг.
пеї

Питання організації медичної 
допомоги дітям

3. ОПЕРЧУК Надія Іванівна 0504872974
Кіго1с.еріс1@
ukr.net

Питання епідеміологічного 
нагляду та лабораторних 
обстежень, інфекційний 
контроль

4. СМ ІРНОВА 
Г еоргіївна

Олена 0675205518 Питання організації надання 
медичної допомоги дорослим 
хворим

5. ИОВЕНКО
Іванович

Олександр 0972137157 Питання реанімаційної 
допомоги

6. ЯРОШ ЕНКО
Іванович

Олександр 0506068853 Питання організації екстреної 
медичної допомоги

7. МАКАРУК
Олександрівна

Оксана 0955641366 Питання координації та 
зв ’язку

8. КАБАНЧУК
Олександрівна

Оксана 0501739526 Питання організації надання 
медичної допомоги хворим 
дорослим та дітям м. 
Кропивницького

Головний експерт з інфекційних хвороб 
департаменту охорони 
здоров' я облдержадміністрації Олена СМІРНОВА


