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Луцьк
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Про організацію проведення скринінгового медичного сортування у
тимчасових пунктах прийому та сортування хворих на коронавірусну хворобу
COVID-19 закладів охорони здоров’я першої хвилі
Відповідно до cтaттi 75 Кодексу цивільного захисту України, Плану
реагування на надзвичайні ситуації державного рівня, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 року № 223,
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 пов’язаної із поширенням корона вірусної хвороби COVID-19 від 30
березня 2020 року №11 «Про організацію заходів з метою мінімізації
поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) при зверненні пацієнтів у
ЗОЗ», з метою забезпечення безпосередньої організації і координації робіт з
ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного
характеру державного рівня:
1. Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації (Ігор ВАЩЕНЮК)
спільно з органами місцевого самоврядування забезпечити організацію
проведення скринінгового медичного сортування у тимчасових пунктах
прийому та сортування хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 закладів
охорони здоров’я області першої хвилі відповідно до порядку, затвердженого
розпорядженням керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної
надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня пов’язаної із
поширенням корона вірусної хвороби COVID-19 від 30 березня 2020 року №11,
що додається.
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
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2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Заступник голови керівник робіт з ліквідації надзвичайної
ситуації регіонального рівня
Кацаман 793066

Тетяна ЩЕРБАК

Додаток 1
до розпорядження керівника робіт
з ліквідації наслідків медикобіологічної надзвичайної ситуації
природного характеру державного
рівня пов’язаної із поширенням
коронавірусної хвороби COVID-19
від 30.03.2020 року №11

Порядок проведення скринінгового медичного сортування у тимчасових
пунктах прийому та сортування хворих на коронавірусну хворобу
(СОVID-19) закладів охорони здоров’я першої хвилі
Скринінгове медичне сортування (далі - СМС) - визначення ознак
наявності коронавірусної хвороби СОVID-19 та важкості її прояву у всіх
пацієнтів, які звертаються у заклад охорони здоров’я (самозвернення,
направлення сімейного лікаря, транспортування бригадою екстреної медичної
допомоги).
СМС повинно проводитись до моменту входу пацієнта у відділення
екстреної медичної допомоги/приймальне відділення.
Сортування проводити визначеним медичним персоналом закладу
охорони здоров'я з використанням засобів індивідуального захисту.
З метою проведення СМС та території закладу охорони здоров’я (далі ЗОЗ) розгортаються тимчасові сортувальні намети. На території ЗОЗ повинні
бути розміщенні вказівники, що вказують напрямок руху до місця проведення
СМС.
Пацієнти та особи, які їх супроводжують, забезпечуються масками для
обличчя (у випадку їх відсутності) перед СМС.
До СМС входить:
1. безконтактне вимірювання температури тіла пацієнта;
2. уточнення епідеміологічного анамнезу у пацієнта;
3. визначення наявності ознак СОVID-19 у пацієнта;
4. визначення групи ризику наявності СОVID-19 у пацієнта та
визначення подальшого маршруту.
Проведення СМС можна робити ще до приїзду пацієнта шляхом
телефонного опитування та отримання інформації від бригади ЕМД, що
здійснює транспортування пацієнта.
При проведенні СМС декільком пацієнтам одночасно, між ними слід
забезпечити відстань не менше 1,5 м.
На вході до ЗОЗ варто встановити спеціальні позначки, які вказують,
куди рухатися пацієнту з респіраторними ознаками та без них, чітко
розмежувати потік таких пацієнтів з відстанню між ними більше 1,5 м.
Пацієнти, які знаходяться у важкому стані чи потребують проведення
реанімаційних заходів, транспортуються з урахуванням нозології, відповідно до
маршруту із додержанням всіх заходів захисту медичних працівників.
Пріоритет під час сортування надається пацієнтам із групи ризику.
При значному скупченні пацієнтів, якщо їхній стан не вимагає негайного
медичного втручання, їм рекомендовано залишатися у транспортному засобі до

моменту настання їх черги.

