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Щ одо проведення 
протиепідемічних заходів

Відокремлений підрозділ «Запорізький МВ ДУ Запорізький ОЛЦ М ОЗ 
України», згідно Законів України «Про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення» № 4004-ХІІ від 24.02.1994, «Про захист 
населення від інфекційних хвороб» (змінений і доповнений Законом від 
09.02.2006), постанови кабінету міністрів України від 22 липня 2020 № 641 
«Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних 
заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби 
СОУЮ -19, спричиненої коронавірусом 8А К8-СоУ -2», наказу МОЗ України від
16.06.2020 № 1411 «П ро внесення змін до С тандартів м едичної допомоги 
«К оронавірусна хвороба (СОУГО-19)», доводить до Вашого відома, що 
працівника Ваш ого закладу (бібліотекаря), виявлено захворювання на СОУГО- 
19 (лабораторно підтверджений випадок 11.09.2020). Останній день 
перебування на роботі - 08.09.2020.

З метою профілактики виникнення нових випадків СОУГО-19, 
подальшого пош ирення захворювання та недопущення епідемічних ускладнень 
серед дітей та працівників Вашого закладу, рекомендуємо провести комплекс 
протиепідемічних заходів:

1. В закладі ввести комплекс тимчасових обмежувальних 
протиепідемічних заходів терміном на 14 днів. У разі реєстрації повторних 
випадків захворювання термін обмежувальних заходів подовжити на 14 днів з 
дня ізоляції захворілого до медичного закладу.

Термін -  з 11.09.2020
2. Визначити коло контактних осіб, які спілкувалися із хворим протягом 

14 днів до виявлення захворювання. Списки контактних осіб (із зазначенням 
ГІІБ, дати народження, адреси проживання, номеру контактного телефону) а 
також контактних осіб за місцем проживання ( вул. Ж уковського буд. 
60.кім.105, гуртожиток ) просимо надати до ВП «Запорізький МВ ДУ 
Запорізький ОЛЦ МОЗ України » на ел адресу /арцог ісОтікг.пеї

Термін -  в найкоротший термін.



3. Особи, які мали контакт з хворим на СОУГО-19 підлягають медико- 
санітарному нагляду та самоізоляції. Особи, які потребують самоізоляції, 
зобов’язані постійно перебувати у визначеному ними місці самоізоляції, 
утримуватися від контакту з іншими особами, крім тих, з якими спільно 
проживають (постанова кабінету міністрів України від 22 липня 2020 р. № 
641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених 
протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2».

Термін -  з 11.09.2020, протягом 14 днів з дня 
останнього контакту із захворілим.

4. Забезпечити посилений ранковий медичний огляд працівників закладу 
(тих, які не контактували із захворілим та продовжують працювати) з 
вимірюванням температури тіла та опитуванням про стан здоров’я. Виявлених 
осіб із симптомами ГРВІ ізолювати від здорових та направляти до закладу 
охорони здоров’я.

протягом проведення тимчасових 
обмежувальних протиепідемічних заходів

5. Забезпечити проведення заключної дезінфекції у закладі, місцях 
загального користування, згідно інструкції до застосування дезінфекційного 
засобу. Надалі - проведення поточної дезінфекції

Про проведені заходи та дані про контактних осіб просимо повідомити 
Відокремлений підрозділ «Запорізький МВ ДУ Запорізький ОЛЦ МОЗ 
України» на ел. адресу, /,арч,ог Іс'Л.икг.пеї,

Для проведення розслідування вогнищ інфекційних хвороб ( в тому числі 
СОУГО-19), визначення кола контактних осіб, організації профілактичних, 
протиепідемічних заходів та організації заклю чної дезінфекції ви можете 
залучати фахівців Відокремлений підрозділ «Запорізький міський відділ ДУ «Запорізький 
ОЛЦ МОЗ України».

Термін - з 11.09.2020,

Термін - 11.09.2020, протягом проведення 
тимчасових обмежувальних протиепідемічних 
заходів
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