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П Р  О Т О К О Л № 8 
позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки га 

надзвичайних ситуацій Рівненської області

"01м квітня 2020 року м. Р ів н е

Головував: голова обласної державної адміністрації, голова Комісії Віталій 
КОВАЛЬ

Присутні: члени комісії (за списком), запрошені (за окремим списком).

Про додаткові заходи щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 
на території Рівненської області внаслідок гострої респіраторної хвороби, 
спричинєної коронавірусом.
(Інформація: Вівсянник О.М., Сафонов P.S.)

За даними ДУ «Обласний лабораторний центр МОЗ України», управління 
охорони здоров'я облдержадміністрації, станом на 01 квітня 2020 року в 
області зареєстровано 19 хворих коронавірусною інфекцією з них: 3 -  
летальних, 2 - у  важкому стані, 12 -  середньої важкості, 2 -  на самоізоляції.

З урахуванням інформації та за результатами обговорення питання 
порядку денного комісія вирішила:

1. Затвердити перелік закладів охорони здоров’я відповідно до схем їх 
перспективного перепрофілювання у разі масового надходження хворих на 
COVID-19 (додається).

2. Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації, КУ "Обласна 
база спеціального медичного постачання" Рівненської обласної ради 
невідкладно закупити апарати штучної вентиляції легенів за рахунок коштів 
обласної Програми з запобігання поширенню, діагностики та лікування на 
території області C O V ID -19.

Термін: негайно
3. Управлінню охорони здоров'я облдержадміністрації, КП 

"Обласний центр громадського здоров'я" Рівненської обласної ради, 
районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам рад міст 
обласного значення, об'єднаним територіальним громадам:

3.1. Установити, що особи, які мали контакт з хворим на гостру 
респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, або
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хворіють на зазначену хворобу та не потребують госпіталізації, є особами, що 
потребують самоізоляції.

3.2. Лікуючий лікар хворого на гостру респіраторну хворобу COVID-19, 
спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, самостійно визначає строк 
самоізоляції хворого та осіб, які потребують самоізоляції внаслідок контакту з 
хворим, на підставі галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

3.3. Особи, які потребують самоізоляції, зобов’язані утримуватися від' 
контакту з іншими особами, крім тих, з якими спільно проживають, 
відвідування громадських місць. Дозволяється відвідування у невідкладних 
випадках місць торгівлі продуктами харчування, засобами гігієни, лікарськими 
засобами, виробами медичного призначення та закладів охорони здоров’я за 
умови використання засобів індивідуального захисту та дотримання відстані не 
менш як 1,5 метра.

3.4. Особи, що відвідували країни/регіони із місцевою передачею вірусу в 
іромаді (крім водіїв та обслуговуючого персоналу вантажних транспортних 
засобів, членів екіпажів повітряних і морських, річкових суден, членів поїзних і 
локомотивних бригад, якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті з 
особою, хворою на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену 
коронавірусом SARS-CoV-2), вважаються такими, що мали контакт з хворим на 
зазначену хворобу, і підлягають обов’язковій обсервації (ізоляції) протягом 14. 
днів після перетину державного кордону у спеціалізованих закладах.

3.5. Забезпечити облаштування спеціалізованих закладів для організації 
обсервації (ізоляції), транспортування до них осіб, що потребують обсервації 
(ізоляції), медичне спостереження за ними.

4. Обмежити вхід населення та відвідувачів у приміщення обласної, 
районних державних адміністрації та їх структурних підрозділів. У разі 
нагальної потреби допускати відвідувачів до приміщення тільки за наявності 
засобів індивідуального захисту.

5. Виконавцям про хід виконання рішення інформувати Комісію  
через управління з питань НС та ЦЗН ОДА до 25 квітня 2020 року.

Термін: негайно

Термін: на період дії карантину

Голова облдержадміністр  
голова Комісії Віталій КОВАЛЬ


