
Комунальне некомерційне підприємство 
«Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної Ради» 

(КНП «ПРЦО ВОР») 
 

Н А К А З 
м. Вінниця 

«13»_ 03__ 2020 р.                                                                           № 89 
Про організаційні заходи в умовах КНП «ПРЦО ВОР»  на випадок 

виявлення  на території лікувального закладу осіб з 
підозрою на коронавірусну хворобу (COVID 2019) 

 На виконання вимог наказу ДОЗ ВОДА №303/21 від 12.02.2020 р. «Про затвердження 
оперативного плану реагування на випадок внесення на територію Вінницької обл. 
коронавірусної хвороби (COVID 2019), наказу МОЗ України №552 від 25.02.2020 р.  «Про 
затвердження та впровадження стандартів меддопомоги при коронавірусній хворобі (COVID 
2019), а також Постанови КМУ №211 від 11.03.2020 р. «Про запобігання поширенню на 
території України коронавірусної хвороби (COVID 2019), прийнятої на підставі рішення 
Державної комісії з питань  техногенно-економічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10 
березня 2020 р. – 

Н А К А З У Ю : 
1. Забезпечити, з урахуванням епідситуації в Україні та Вінницькій обл., безумовне 

виконання в умовах лікувального закладу  існуючих вимог щодо профілактики інфекцій, 
дотримання інфекційного контролю та рекомендованого МОЗ України алгоритму дій 
лікарів закладу  при виявленні в умовах КНП «ПРЦО ВОР» пацієнта з підозрою на 
коронавірусну хворобу . 

2. Заст. директора КНП «ПРЦО ВОР»: по медичній частині Клибанівському В.В., 
хірургічній роботі Гудзю О.С., по поліклінічній роботі Магдебурі Л.П.,  по 
медсестринству Хмельовській  А.П.: 

2.1. Викликати через КНП «ТМО Вінницькій обласний центр екстреної медичної  допомоги 
та медицини катастроф ВОР» консультантів-інфекціоністів (лікарі інфекціоністи КНП 
«МКЛ №1), що включені до складу створених (наказ ДОЗ №303/21  додаток №4 ) 
спеціалізованих інфекційних бригад,  у разі виявлення  в поліклінічному або 
стаціонарних відділеннях закладу  пацієнтів  з підозрою на коронавірусну хворобу. 
Забезпечити  тимчасову ізоляцію та нагляд за вказаним пацієнтом до моменту  прибуття 
консультанта спецбригади. 

2.2. Забезпечити відбір зразків матеріалів від особи, яка відповідає визначенню випадку: 
коронавірусна хвороба (COVID 2019) згідно інструкції щодо відбору, зберігання та 
транспортування біологічних матеріалів (наказ ДОЗ ВОДА №303/21 додаток №3). 

2.3.  Направляти відібрані зразки матеріалів від особи, яка відповідає визначенню випадку - 
коронавірусна хвороба (COVID 2019) у вірусологічну лабораторію ДУ «Вінницький 
ОЛЦ МОЗ України». 

2.4. Керуватись у своїй діяльності  діючим в закладі «Планом підготовки до боротьби з 
проявами сезоних спалахів грипу  та ГРВІ в умовах КНП «ПРЦО ВОР» на період 2019-
2020 р.», а також рекомендаціями, розробленими на виконання  вимог наказу №1711/48 
Адм від 16.09.19. ДОЗ ВОДА та ДУ ВОЛЦ МОЗ України «Про заходи готовності та 
реагування під час епідемічного підйому захворюваності  на грип та ГРВІ». 



2.5. Сконцентрувати зусилля представників адміністрації,  зав. відділеннями та службами 
КНП «ПРЦО ВОР» (в очікуваний епідемічний період) на наступних робочих моментах, 
а саме: 

2.5.1. Утриматись впродовж найближчих 3-х тижнів з дати реєстрації даного наказу, від 
проведення в лікувальному  закладі  загальних зборів, нарад та конференцій. 

2.5.2. Оголосити введення масочного режиму в лікувальному закладі з 13.03.20. 
2.5.3. Посилити дезінфекційний режим в умовах поліклінічного та стаціонарних відділень 

КНП «ПРЦО ВОР» з 13.03.20.  
2.5.4. Накласти заборону на відвідування родичами пацієнтів, які перебувають на 

стаціонарному лікуванні в онкоцентрі . 
3.  Членам створених в умовах КНП «ПРЦО ВОР» двох протиінфекційних бригад для 

медичного забезпечення працівників та хворих в період спалаху інфекційних хвороб із 
невизначеними шляхами перебування та інфікування (наказ №80 від 28.02.20. по КНП 
«ПРЦО ВОР») бути готовими до надання медичної допомоги та догляду за пацієнтами  
згідно  наданих повноважень. 

4. Лікарю-терапевту торакального відділення закладу Олексюк О.В. : ознайомити 
(інформаційний виступ на загально-виробничій нараді лікарів закладу) медпрацівників  
онкоцентру з затвердженими  наказом МОЗ України №552 від 25.02.2020 р. Стандартами 
медичної допомоги при коронавірусній хворобі (COVID 2019). 

5. Зав. спеціалізованими відділеннями та службами КНП «ПРЦО ВОР» керуватись у своїй 
щоденній діяльності вимогами наказу №1711/48 –Адм від 16.09.19. ДОЗ ВОДА та ДУ 
ВОЛЦ МОЗ України «Про заходи готовності та реагування під час епідемічного сезону 
захворюваності на грип та ГРВІ в 2019-2020 рр.», зокрема, рекомендацій щодо заходів  з 
готовності в міжепідемічний період та реагування під час епідемічного підйому 
захворюваності  на грип та ГРВІ (додаток №1 до наказу №1711/48 від 16.09.19. ). 

6. Контроль за виконанням даного наказу та координацією роботи своїх заступників 
залишаю за собою. 
 

Директор КНП «ПРЦО ВОР»                                       В.А. Шамрай 


