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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
30 березня 2020 р.

Луцьк

№10

Про надання оперативної інформації
Відповідно до статті 75 Кодексу цивільного захисту України, Плану
реагування на надзвичайні ситуації державного рівня, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 № 223, розпорядження
Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 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 пов’язаної із
поширенням корона вірусної хвороби COVID-19 від 30.03.2020 року №10 "Про
надання оперативної інформації", розпорядження голови облдержадміністрації
від 27 березня 2020 р № 170 "Про переведення територіальної підсистеми
єдиної державної системи цивільного захисту Волинської області у режим
надзвичайної ситуації", з метою оперативного вжиття заходів з протидії
розповсюдженню коронавірусної хвороби COVID-19, ліквідації її наслідків та
оперативного інформування керівництва Держави:
1. Управлінню охорони здоров'я облдержадміністрації (Ігор
ВАЩЕНЮК), Головному державному санітарному лікарю області (Наталія
ЯНКО), Луцькому прикордонному загону (Олег ВОВК), управлінню
транспорту та зв’язку облдержадміністрації (Наталія ОСТАПКОВИЧ),
управлінню ДСНС України в області (Володимир ГРУШОВІНЧУК),
Головному управлінню Національної поліції в області (Юрій КРОШКО),
обласному військовому комісаріату (Роману КУЛИКУ), військовій частині А
4554 (Василь КРИВОРУЧКО), військовій частині 1141 Національної гвардії
України (Василь ГУРТОВСЬКИЙ):
1) забезпечити щоденне заповнення відповідно до компетенції на онлайн
платформі за посиланням:
https://docs.google.com/document/d/1wW7lEXYrn7WM76S7Nhl7GLaANvlA53iWUIRyExRw4M/edit
відповідних форм:
- Оперативної довідки про заходи з ліквідації наслідків надзвичайної
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Сертифікат
58E2D9E7F900307B0400000081C32E001B048200
Підписувач Щербак Тетяна Василівна

Н4В">ВВlDsF\mО
2323/01-04/2-20 від 08.04.2020

ситуації пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 (станом
на 16:00 год._______2020 року) згідно додатку 1;
- Оперативної інформації згідно з додатками 2, 3, 4, 5 ( станом на 16:00
год._______2020 року).
2. Головному державному санітарному лікарю області (Наталія ЯНКО)
забезпечити підготовку та надання керівнику робіт з ліквідації надзвичайної
ситуації регіонального рівня та Штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної
надзвичайної
ситуації
природного
характеру
регіонального
рівня
епідеміологічної інформації двічі на добу (до 10.00 та 22.00).
3. Управлінню охорони здоров'я облдержадміністрації (Ігор ВАЩЕНЮК)
забезпечити підготовку та надання керівнику робіт з ліквідації надзвичайної
ситуації регіонального рівня Оперативної довідки, до 18.00 щоденно.
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на начальника
штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації регіонального рівня ( Ігор
ВАЩЕНЮК).
Заступник голови керівник робіт з ліквідації надзвичайної
ситуації регіонального рівня
Ігор Ващенюк 297 107

Тетяна ЩЕРБАК

Додаток 1

ОПЕРАТИВНА ДОВІДКА
про заходи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації пов’язаної
із поширенням коронавірусної хвороби СОVID -19
(станом на 16.00 год. ____________ 2020 року)
І. Щодо ситуації пов’язаної із захворюванням населення на
СОУЮ-19.
Протягом доби на території України за даними лабораторних
центрів:
виявлено_____ осіб (з них ____ дітей) з підозрою на СОVID -19,
із них _______ медпрацівників;
лабораторно підтверджено методом ПЛР _________ осіб (з них
__ дітей), із них ___ медпрацівників;
госпіталізовано _____ осіб (з них ________ дітей), із них ____
медпрацівників;
на апараті штучної вентиляції легенів _____ осіб (з них
_____________________________________ дітей),
із них __ медпрацівників;
одужало ___ осіб ( __ дітей), утому числі ___ медпрацівників;
померло ___ осіб ( __ дітей), у тому числі ___ медпрацівників
(за фактом смерті інформування в максимально оперативному
режимі).
Всього з початку епідемії на території України:
підтверджено захворювання на СОVID -19 методом ПЛР _____
( _ дітей), у тому числі ___ медпрацівників
0-17 років ___осіб ( %);
18-29 років ____ осіб ( %);
30-49 років ____ осіб ( %);
50-65 років ____ осіб ( %);
65 і більше років __ осіб ( %);

госпіталізовано _____ осіб ( _______дітей), у тому числі _____
медпрацівників;
на амбулаторному лікуванні ___ осіб ( ___ дітей), у тому числі
одужало __ осіб ( _ дітей), у тому числі ___ медпрацівників;
померло __ осіб ( _ дітей), у тому числі ___ медпрацівників.

II. Щодо медичного захисту населення
Залучення медичних бригад
Протягом доби здійснено___ виїздів бригад екстреної медичної
допомоги, у тому числі:
на ____ викликів з підозрою на СОVID -19 , з яких _______
осіб госпіталізовано.
Здійснено ____ виїздів мобільних медичних бригад для забору
біологічного матеріалу, якими відібрано _______ зразків
біологічного матеріалу для лабораторної діагностики методом ПЛР.
Всього з початку епідемії:
здійснено ____ виїздів бригад екстреної медичної допомоги на
виклики з підозрою на СОVID -19, якими госпіталізовано __ осіб;
здійснено ____ виїздів мобільних медичних бригад для забору
біологічного матеріалу, якими відібрано ______ зразків біологічного
матеріалу для лабораторної діагностики методом ПЛР.
Готовність закладів охорони здоров'я до прийому хворих.
Всього на території Волинської області в готовності
перебувають ___________________________________________
закладів охорони здоров'я на ____ ліжок передбачених для лікування
СОVID -19.
Довідково по районам, містам.

За добу перепрофільовано ______ закладів охорони здоров'я на ___
ліжко-місць.
Всього перепрофільовано ______ закладів охорони здоров'я на ___
ліжко-місць.
Стан матеріально-технічне забезпечення закладів охорони
здоров'я та медичних працівників
Всього в закладах охорони здоров'я та лабораторних центрах в
наявності:
____ апаратів для штучної вентиляції легенів, що складає ___%
від потреби;
____ комплектів засобів індивідуального захисту
медпрацівників, що складає % від потреби;
____ дезінфекційних засобів;
____ наборів для ПРЛ діагностики.
____ наборів реагентів для екстракції РНК.
___ наборів для відбору матеріалу (тампон з транспортним
середовищем) для ПЛР діагностики.

___ ампліфікаторів для проведення ПЛР діагностики.
___ автоматичних станцій пробопідготовки для екстракції
РНК.
Лабораторна

діагностика

лабораторій

що

проводять

дослідження на СОVID -19 методом ПЛР;
проведено ___ досліджень на СОVID -19 методом ПЛР.
Готовність до проведення аеромедичної евакуації важкохворих
на СОVID -19
В готовності до проведення аеромедичної евакуації ___
спеціально обладнаних повітряних суден, у тому числі_
___ повітряних суден ДСНС;
___ повітряних суден ЗСУ;
___ повітряних суден Нацгвардії.
III. Щодо ситуації у пунктах пропуску через державний
кордону
Протягом доби через пункти пропуску через державний кордон:
пропущено ____ осіб та ___ од. техніки (всього _____ ), у
тому числі:
в аеропортах _____осіб (всього ____ );
на залізничних вокзалах ___ осіб (всього _____ );
здійснено ____ температурного скринінгу (всього ______ );
виявлено_____ підозр на СОVID -19 (всього ____ );
видано ___ інформованих згод (всього ____ );
від підписання добровільної згоди на самоізоляцію відмовилось
______________ осіб (всього _____ )
IV. Щодо проведення карантинних заходів
Всього взято під охорону ____ об'єктів, у тому числі:
___ визначених для розміщеннях громадян на лікування;
___ об’єктів обсервації;
____інших об’єктів.

V. Щодо заходів адміністративного впливу
Протягом доби за порушення карантинних заходів органами
поліції:
складено ____адмінпротоколів (всього ___ );
направлено до суду _____ адмінпротоколів (всього ____ );
внесено _____відомостей до ЄРДР (всього ____ ), у тому числі:
____ пов’язаних
із порушенням карантинних заходів
(всього _____ );
____ за фактами порушення санітарних норм (всього ______ ).
VI. Проблемні питання за напрямками діяльності:

Додаток 2
Оперативна інформація
щодо ситуації пов’язаної з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19

медпрацівників

дітей

Зареєстровано
померлих від
COVID-19
всього

всього

медпрацівників

дітей
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добу

всього
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На апараті
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всього

медпрацівників

дітей

На
амбулаторному
лікуванні

всього

медпрацівників

дітей

Госпіталізовано
всього

всього

медпрацівників

дітей

Госпіталізовано
за добу

всього

медпрацівників

дітей

Підтверджено
наCOVID-19
всього

всього

медпрацівників

дітей

Підтверджено
наCOVID-19 за
добу

всього

медпрацівників

дітей

Підозр
наCOVID-19
всього

всього

медпрацівників

дітей

всього
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наCOVID-19 за
добу

Додаток 2.1

%
від потреби

Тестів для ПРЛ
діагностики

Всього

%
від потреби

Експрестестів

Всього

%
від потреби

Дезінфекційних
засобів

Всього

%
від потреби

Комплектів
засобів
індивідуального
захисту
медпрацівників

Всього

% від
потреби

Апаратів
штучної
вентиляції
легенів

Всього

за добу

Перепрофільовано

Всього

№
з/п

В готовності закладів охорони
здоров'я

ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ
щодо готовності закладів охорони здоров'я та стану їх матеріально-технічного забезпечення

Всього

Додаток 2.2

ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ
щодо залучення медичних бригад
Область

За добу
(виїздів)

Здійснено виїздів бригадами
екстреної медичної допомоги

Відібрано зразків
біологічного матеріалу

3 початку епідемії
(виїздів)

За добу
(шт.)

Кількість виїздів мобільних
медичних бригад для забору
біологічного матеріалу методом
ПЛР
Госпіталізовано
За добу
3 початку епідемії
(виїздів)
(виїздів)
(осіб)

3 початку
епідемії (шт.)

ВСЬОГО:

Додаток 3

Від підписання згоди на
самоізоляцію
відмовились

осіб

осіб

костюмів
(комплектів

Забезпеченість засобами
індивідуального захисту
особового складу ДПСУ

Виявлено інформованих
згод

осіб

костюмів
(комплектів)

Виявлено підозр на
CJVID-19

осіб

Морські (паромні,
річкові)

залізничні

повітряні

пішохідні

автомобільні
Пропущено через пункти пропуску державного кордону

Проведено
температурних
скринінгів

Плав засобів

осіб

потягів

осіб

осіб

Повітряних
суден

осіб

Транспортних
засобів

осіб

ОПЕРАТИВНА ІНФРМАЦІЯ
щодо виконання Держприкордонслужбою заходів з ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації пов’язаної з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19

За добу
З
початку
епідемії

Додаток 4

ОПЕРАТИВНА ІНФРМАЦІЯ
щодо виконання Мінінфраструктури заходів з ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації пов’язаної з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19

Дата

Евакуація громадян України з території інших держав
Авіаційним транспортом
Залізничним транспортом
Місце,
№ рейсу Кількість
Дата
Місце,
№ рейсу Кількість
Дата
час
осіб
час
осіб
прибуття
прибуття

Морським транспортом
Місце,
№ рейсу Кількість
час
осіб
прибуття

Заплановано
За добу
З початку
епідемії

Додаток 5

ОПЕРАТИВНА ІНФРМАЦІЯ
щодо виконання Нацполіцією, Нацгвардією, ДСНС та ЗСУ заходів з ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації пов’язаної з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19

За добу
З
початку
епідемії

ЗСУ

ДСНС

Нацгвардії

Нацполіції

Забезпеченість засобами індивідуального
захисту особового складу

респіраторів

костюмів

респіраторів

костюмів

респіраторів

костюмів

респіраторів

костюмів

ЗСУ

ДСНС

за фактами порушення санітарних норм

Внесено відомостей до ЄРДР

Направлено адмінпротоколів до суду

Складено адмінпротоколів

У тому
числі

ЗСУ

ДСНС

Нацполіції

Залучено
особового складу

Нацгвардії

Доріг (км)

Транспортних засобів

об’єктів

Виставлено карантинних постів

Проведено
спецобробку

всього об’єктів

об’єктів обсервації

об’єктів для розміщення громадян на лікування

Взято під
охорону

Готовність до
аеромедичної
евакуації
важкохворих
повітряними
суднами (од.)

Нацгвардії

Заходи
адміністративного
впливу

Проведення карантинних заходів

