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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
02 грудня 2021 року

м. Луцьк

№ 25

Про нову редакцію звітування щодо виконання карантинних заходів
пов’язаних з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID -19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
Відповідно до статті 75 Кодексу цивільного захисту України, постанови
Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року № 1236 “Про запобігання
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”, розпорядження Кабінету Міністрів
України від 25 березня 2020 року № 338-р “Про переведення єдиної державної
системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації”, розпорядження
Керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації
природного характеру державного рівня від 2 грудня 2021 року № 97 “Про
надання інформації щодо виконання заходів” з метою якісного контролю за
виконання заходів з протидії поширенню гострої респіраторної хвороби
COVID-19 та оптимізації системи інформування:
1. Затвердити новий зразок щотижневого донесення про стан виконання
заходів, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020
року № 392, що додається.
2. Головам районних державних адміністрацій, Головному управлінню
ДСНС України у Волинській області (Володимир ГРУШОВІНЧУК),
Управлінню з питань цивільного захисту облдержадміністрації (Олександр
БЛАЩУК), Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації (Юрій
ЛЕГКОДУХ), ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України» (Наталія ЯНКО),
Управлінню інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації
(Каріна МАРИНЕВИЧ), Управлінню житлово-комунального господарства
облдержадміністрації (Андрій ПИРІГ), Департаменту соціального захисту
населення облдержадміністрації (Сергій СТРАШНИЙ), Головному управлінню
Національної поліції у Волинській області (Юрій КРОШКО), Військовій
частині 1141 Національної гвардії України (Андрій ХОМЯК), Головному

управлінню Держпродспоживслужби у Волинській області (Богдан
ЛОЗИНСЬКИЙ), КП «Волинський обласний центр громадського здоров’я»
(Сергій ЛЕВЧУК) забезпечити надання інформації в межах повноважень
(розподіл додається). Інформацію надавати щоп’ятниці до 15.00 на електронну
адресу shtab.vl@ukr.net.
3. Начальнику штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної
надзвичайної ситуації природного характеру регіонального рівня пов’язаної із
поширенням коронавірусної хвороби COVID-2019 (Костянтин РОМАНЧУК)
забезпечити подання Керівнику робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної
надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, пов’язаної із
поширенням на території України COVID-19, відповідно узагальненої звітності.
4. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження Керівника робіт з
ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного
характеру регіонального рівня від 29 травня 2020 року № 55.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
Додатки: 1. Зразок щотижневого донесення на 3 арк. в 1 прим.
2. Розподіл інформації на 4 арк. в 1 прим.

Заступник голови –
керівник робіт з ліквідації надзвичайної
ситуації регіонального рівня
Костянтин Романчук 777 609

Людмила ТИМОЩУК

Додаток 1
ЩОТИЖНЕВЕ ДОНЕСЕННЯ
про стан виконання заходів, визначених постановою
Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 р. №1236
на території Волинської області
від_______________2021 року

№_____
Керівнику робіт з ліквідації наслідків медикобіологічної надзвичайної ситуації природного
характеру державного рівня, пов’язаної з
поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2021 р. № 1236
«Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з
метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» інформує про стан епідемічної ситуації в
регіоні
І. ЗАГАЛЬНА ОПЕРАТИВНА ОБСТАНОВКА
Щодо ситуації, пов’язаної із захворюванням на COVID-19
Станом на «___»______ 2021 року за останній тиждень в регіоні по ___ особам діагноз
підтверджено (розкрити у розрізі районів), з них:
медичні працівники - ____;
вагітні - ___;
діти віком від 0 до 18 - ___;
Серед підтверджених випадків COVID-19 вакциновані:
Всього______
повністю вакциновані (ті, що пройшли повний курс вакцинації)____;
не повністю вакциновані (вакциновані хоча б 1 дозою)____.
На амбулаторному лікуванні перебуває всього_______пацієнтів, за звітний
тиждень______ пацієнтів;
Госпіталізовано до закладів охорони здоров’я всього________пацієнтів, за звітний
тиждень________ пацієнтів;
Виписано з закладів охорони здоров’я всього________пацієнтів, за звітний
тиждень________ пацієнтів.
Померлих хворих на COVID-19 за весь період _______ та за звітний тиждень________:
З них серед госпіталізованих _______;
З них померлих вдома______.
Кількість померлих, які мали хоча б одну дозу вакцини ______ та кількість померлих,
які отримали повний курс вакцинації _____.
Щодо перебування на самоізоляції
Станом на «___» _____ 2021 року на самоізоляції перебуває ___ осіб, що контактували
з хворими на коронавірусну хворобу COVID-19, з них медичних працівників - _____
Взято на облік контактних осіб - ___ з них медичних працівників - ___.
Знято з обліку ___ осіб, з них медичних працівників - ___.
Зазначені особи перебувають на домашній ізоляції під наглядом лікарів-інфекціоністів
та представників Національної поліції.
За результатами перевірки дотримання самоізоляції складено___адміністративних
протоколів за ст. 443 (порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про
адміністративні порушення за порушення перебування на самоізоляції (розкрити у розрізі
районів).
Усього з початку епідемії виявлено ___ осіб, хворих на коронавірус (розкрити у розрізі
районів).

Із загальної кількості виявлених:
одужало - ___ (дітей____, медпрацівників___);
померло - ___ (дітей____, медпрацівників___);
хворіє - ___ (дітей____, медпрацівників___).
Основні показники вакцинації від COVID-19 по області станом на_____________ року
Від початку кампанії щеплено, у т. ч. за добу:
Вакцина
COVISHIELD
CORONAVAC
COMIRNATY
AstraZeneca Корея
Moderna

Доза вакцини

Станом
за звітну дату

Всього

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

Всього
Із загальної кількості щеплено _________ жінок та _________ чоловіків.
Розподіл проведених щеплень у віковому розрізі:
Вік
Кількість осіб у відповідній
Кількість проведених
віковій групі яка проживає
щеплень
на території регіону
12-15 років
16 – 18 років
18 – 20 років
20 – 39 років
40 – 49 років
50 – 59 років
60 – 69 років
70 – 79 років
80 років і старше

%

ІІ. ВИКОНАННЯ ОБМЕЖУВАЛЬНИХ ПРОТИЕПІДЕМІЧНИХ ЗАХОДІВ
КАРАНТИНУ
Станом на «___» ______ 2021 року показники, визначені пунктами 23, 31, 33 постанови
Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2021 р. № 1236 становлять:
кількість виявлених нових випадків інфікування COVID-19 на 100 тис. населення за
останні 14 днів становить ______ осіб;
завантаженість ліжок, забезпечених подачею медичного кисню у закладах охорони
здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19
_______ відсотків;
кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на
визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 протягом останніх семи днів на 100 тис.
населення _________;
кількість госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID19 протягом останніх семи днів на 100 тис. населення ________;
коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом полімеразної
ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2)
________ відсотків;
рівень зростання загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та
підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх семи днів порівняно з попереднім

аналогічним періодом _______ відсотків.
ІІІ. ЗАХОДИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ПОШИРЕННЮ COVID-19
Кількість осіб, які перебувають на обсервації, та перелік закладів у яких вони
перебувають
На території області у готовності до обсервації перебувають___об’єктів усіх форм
власності на ___ ліжко-місць (та в розрізі закладів).
Станом на «___» ______ 2021 року в них перебуває ___ осіб, з них (в розрізі закладів):
___________________________________________________________
Виявлення одиноких та одиноко проживаючих осіб
За результатами проведеної роботи в районах, містах та об’єднаних територіальних
громад виявлено ___ одиноких, одиноко проживаючих осіб, які потребують у разі
самоізоляції забезпечення продуктами харчування, медикаментами тощо.
Створено ___ мобільних бригад, до роботи в яких залучені представники організації
Червоного Хреста України, волонтери, працівники органів місцевого самоврядування,
територіальних центрів та центрів надання соціальних послуг.
У період з ___ по ___ 2021 року соціально незахищеним верствам населення
сформовано ___ продуктових наборів, доставлено - ___.
Результати перевірок стану дотримання карантинних заходів працівниками
Держспоживслужби на території області
Станом на «___» ______ 2021 року:
перевірено суб’єктів (об’єктів) з масовим перебуванням людей - ___;
перевірено суб’єктів (об’єктів) господарювання - ___;
виявлено правопорушень - ___;
складено адміністративних протоколів - ___;
складено приписів - ___.
Щодо несення служби представниками Національної поліції та НГУ
З метою забезпечення публічної безпеки і порядку під час дії карантинних заходів
залучено ___ поліцейських, у тому числі піших нарядів - ___, автопатрулів - ___, а також
військовослужбовців НГУ - ___.
(за потребою розкрити більш детально).
Станом на «___» ______ 2021 року виявлено наступні порушення (розкрити у розрізі
районів).
Проведено _______ рейдових перевірок дотримання обмежувальних протиепідемічних
заходів передбачених відповідним рівнем епідемічної небезпеки. Виявлено порушень_______,
(опис правопурушення) вжиті заходи щодо припинення порушення (перелічити).
Додаткові обмежувальні заходи
На даний час виставлено ___ карантинних постів:
мобільних - ___;
стаціонарних - ___.
Рішення місцевої ТЕБтаНС від __________ року №___ (перелік додаткових
обмежувальних заходів, які запровадженні відповідним рішенням та не передбачені для
відповідного рівня епідемічної небезпеки відповідно до постанови)
Щодо профілактичної роботи з населенням
Станом на «___» ______2021 року виділено ___мобільних пунктів щеплення та
мобільних бригад___; проведено ____вакцинації.
Щоденно публікуються інформаційні матеріали та відеозвернення керівництва
облдержадміністрації з відповідним інформуванням населення про статистику захворювань на
коронавірус, випадки одужання, кількість вакцинованих, доповідями про заходи з протидії
поширенню хвороби, закликами щодо дотримання карантинних заходів.
Управлінням суспільних комунікацій виготовлено ___ відео-роликів зі зверненням
голови облдержадміністрації із закликом дотримуватися правил карантину, уникати великого
скупчення людей та залишатися вдома.
Відповідну інформацію щодо профілактики зараження коронавірусною інфекцією
розміщено на офіційному веб-сайті ______ ОДА. Аналогічні публікації поширено у
соцмережах, розповсюджено у ЗМІ та РДА.
ІV. ПРОБЛЕМИ ПИТАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

