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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
31 липня 2020 р.

Луцьк

№ 74

Про встановлення порядку проведення самоізоляції осіб на території
Волинської області у зв’язку із поширенням гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
Відповідно до статті 75 Кодексу цивільного захисту України, статті 29
Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", на виконання
вимог постанови 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 COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", (далі – Постанова), з урахуванням
рішень Державної та регіональної комісій з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій, у зв’язку з встановленням карантину з
1 серпня до 31 серпня 2020 р., продовживши дію карантину, встановленого
постановами Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 "Про
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", від 20 травня 2020 р. №
392 "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2" та від 22 липня 2020 р.№641"Про встановлення карантину та
запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним
поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2, з метою встановлення єдиного порядку проведення
самоізоляції осіб на території Волинської області:
1.
Затвердити Порядок проведення протиепідемічних заходів,
пов’язаних із самоізоляцією осіб, що додається.
2.
Вважати таким, що втратив чинність пункт 1 розпорядження
керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації
природнього характеру регіонального пов’язаної із поширенням коронавірусної
хвороби COVID-19 від 30 квітня 2020 р. №39 (зі змінами).
3.
Районним державним адміністраціям, виконкомам міських (міст
обласного значення) рад, об’єднаним територіальним громадам, головному
державному санітарному лікарю Волинської області (Наталії ЯНКО) з
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дотриманням вимог законодавства та в межах наданих повноважень забезпечити
виконання Порядку проведення протиепідемічних заходів, пов’язаних із
самоізоляцією осіб на відповідній території.
4.
Головному управлінню Національної поліції в області (Юрій
КРОШКО), управлінню патрульної поліції в області Департаменту патрульної
поліції Національної поліції України (Андрій КРУТЕНЬ), військовій частині 1141
Національної гвардії України (Василь ГУРТОВСЬКИЙ):
забезпечити в межах компетенції контроль за дотриманням режиму
обсервації (ізоляції), самоізоляції;
посилити патрулювання громадських місць;
вжити інших заходів, спрямованих на виконання даного розпорядження.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на штаб з
ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природнього
характеру пов’язаної з поширенням на території області гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (Наталія ЯНКО).
Додаток: Порядок проведення протиепідемічних заходів, пов’язаних із
самоізоляцією осіб, що додається.
Заступник голови –
керівник робіт з ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації
регіонального рівня

Юрій Левчук 751 679

Олександр ТРОХАНЕНКО
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Додаток
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням керівника робіт
з ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації
від 31.07.2020 р. №74
ПОРЯДОК
здійснення протиепідемічних заходів,
пов’язаних із самоізоляцією осіб
Порядок проведення самоізоляції осіб з підозрою на інфікування або з
підтвердженим діагнозом COVID-19 в легкій формі за умови, що особа не
потребує госпіталізації (обсервації) на території Волинської області (далі –
порядок) розроблений у відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів
України від 22.07.2020 року №641 «Про встановлення карантину та
запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним
поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2».
1. Цей Порядок визначає механізм здійснення протиепідемічних заходів
пов’язаний із самоізоляцією осіб, які можуть сприяти поширенню інфекційних
хвороб або входять до групи ризику щодо ускладненого перебігу чи настання
летальних випадків внаслідок гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі - COVID-19).
2. Самоізоляція здійснюється з метою запобігання поширенню COVID-19
та зменшення кількості хворих з тяжким перебігом COVID-19.
3. Моніторинг осіб, які перебувають на самоізоляції здійснювати з
використанням електронного сервісу “Дій вдома” Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі — система).
4. Самоізоляції підлягають:
1) особи, які мали контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком COVID19, крім осіб, які під час виконання службових обов’язків використовували
засоби індивідуального захисту відповідно до рекомендацій щодо їх
застосування;
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2) особи з підозрою на інфікування або з підтвердженим діагнозом COVID19 в легкій формі за умови, що особа не потребує госпіталізації;
3) особи, що перетинають державний кордон та прибули з держави або є
громадянинами
(підданими)
держав
із
значним
поширенням
COVID-19 (крім осіб, які не досягли 12 років, є громадянами (підданими) держав
із значним поширенням COVID-19 та не перебували на території таких держав
протягом останніх 14 днів або прямують територією України транзитом та мають
документи, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб, працівників
дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав,
представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в
Україні, та членів їх сімей, водіїв та членів екіпажу вантажних транспортних
засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, членів екіпажів
повітряних і морських, річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад,
інструкторів збройних сил держав — членів НАТО та держав — учасниць
програми НАТО “Партнерство заради миру”, які беруть участь у заходах з
підготовки підрозділів Збройних Сил України, діячів культури за запрошенням
закладу культури разом з однією особою, що супроводжує кожного з них, якщо
немає підстав вважати, що вони були в контакті із хворою на COVID-19 особою).
5 . Державою із значним поширенням COVID-19 вважається держава, в
якій наявна одна з таких ознак:
кількість нових випадків реєстрації хвороби COVID-19 на 100 тис.
населення за останні 14 днів перевищує кількість таких випадків в Україні;
приріст нових випадків реєстрації хвороби COVID-19 у державі за останні
14 днів порівняно з попередніми 14 днями становить більш як 30 відсотків.
6. Перелік держав із значним поширенням COVID-19 формується
Міністерством охорони здоров’я та переглядається кожні сім днів.
7. Особа, яка підлягає самоізоляції, у зв’язку з перетином державного
кордону, зобов’язана встановити та активувати мобільний додаток системи (далі
— мобільний додаток). У разі неможливості встановлення такого додатка особа
підлягає обсервації.
8. Самоізоляція, обсервація особи у зв’язку з перетином державного
кордону (яка прибула з держави або є громадянином (підданим) держави із
значним поширенням COVID-19) припиняється у разі одержання негативного
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результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції,
який проведено після перетину державного кордону або не пізніше ніж за 48
годин до перетину.
9. До системи вносити інформацію про осіб, які потребують самоізоляції:
особисто — у разі перетину кордону особою за наявності підстави для
самоізоляції;
лікуючим лікарем — про осіб, щодо яких є підозра на інфікування, або
осіб, які хворіють на COVID-19 та не потребують госпіталізації, про перелік осіб,
які мали контакт з пацієнтом із підтвердженим випадком COVID-19;
працівниками закладів системи екстреної медичної допомоги — щодо
передачі інформації про звернення осіб з підозрою на інфікування COVID-19;
працівниками державної установи "Волинський обласний лабораторний
центр Міністерства охорони здоров'я України" — стосовно осіб, які мали контакт
з пацієнтом із підтвердженим випадком COVID-19 та несуть ризик поширення
хвороби.
За погодженням з лікуючим лікарем або працівниками державної установи
"Волинський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я
України" особа, яка потребує самоізоляції, вносить до системи інформацію,
передбачену підпунктами 1-8 пункту 12 цього Порядку, самостійно через
мобільний додаток.
10. Лікуючий лікар визначає на підставі галузевих стандартів у сфері
охорони здоров’я строк самоізоляції хворого на COVID-19 або особи з підозрою
на інфікування COVID-19.
Строк самоізоляції становить 14 днів для осіб, які:
мали контакт із хворим на COVID-19, крім осіб, які під час виконання
службових обов’язків використовували засоби індивідуального захисту
відповідно до рекомендацій щодо їх застосування, з моменту контакту із хворим;
здійснили перетин державного кордону та проходять самоізоляцію з
використанням системи через мобільний додаток, з моменту перетину
державного кордону.
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11. Зобов’язання щодо самоізоляції припиняється автоматично після
закінчення строку самоізоляції або з інших підстав, установлених цією
постановою.
Установлений строк самоізоляції може бути змінено відповідно до
галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
12. У разі здійснення особою самоізоляції до системи вноситься
інформація про:
1) прізвище, ім’я, по батькові особи;
2) стать;
3) дату народження;
4) визначене особою місце самоізоляції (у разі ненадання особою
відомостей про місце самоізоляції місцем самоізоляції вважається зареєстроване
місце проживання особи);
5) зареєстроване місце проживання особи;
6) засоби зв’язку (номер телефону);
7) місце роботи, заклад освіти із зазначенням їх адрес;
8) наявність можливості забезпечення піклування про особу іншими
особами;
9) стан здоров’я (зокрема про перебіг хвороби COVID-19, результати
досліджень за методом полімеразної ланцюгової реакції, про госпіталізацію
особи);
10) контактних осіб (за наявності);
11) строк самоізоляції.
13. Лікуючий лікар вносить до системи інформацію про пацієнтів, у яких
підтверджено випадок COVID-19 та які не потребують госпіталізації, а також
формує перелік контактних осіб за інформацією, наданою хворими.
14. Працівники державної установи "Волинський обласний лабораторний
центр Міністерства охорони здоров'я України" в процесі проведення
епідеміологічного розслідування верифікують перелік контактних осіб та
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доповнюють інформацію про осіб, які потребують самоізоляції, з урахуванням
розвитку COVID-19, встановлюють зобов’язання щодо самоізоляції таких осіб.
15. Особи, які потребують самоізоляції, зобов’язані постійно перебувати у
визначеному ними місці самоізоляції, утримуватися від контакту з іншими
особами, крім тих, з якими разом проживають.
16. Поточний контроль за перебуванням особи в місці самоізоляції (далі —
поточний контроль) здійснювати за вибором особи в один із таких способів:
працівниками Національної поліції, Національної гвардії відповідно до
внутрішнього порядку заходів з контролю за самоізоляцією, державної установи
"Волинський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я
України", посадовими особами, уповноваженими органами місцевого
самоврядування;
з використанням системи через мобільний додаток.
Особа вважається такою, що обрала здійснення поточного контролю з
використанням системи через мобільний додаток, з моменту авторизації в ній.
До моменту авторизації поточний контроль здійснюється працівниками
Національної поліції, Національної гвардії, державної установи "Волинський
обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України",
посадовими особами, уповноваженими органами місцевого самоврядування.
17. Поточний контроль з використанням системи через мобільний додаток
здійснювати за допомогою сукупності інформації, зокрема шляхом перевірки
відповідності фотографії обличчя особи еталонній фотографії, зробленій під час
встановлення мобільного додатка, та геолокації мобільного телефона в момент
фотографування.
Після встановлення мобільного додатка в будь-який час протягом доби
особа отримує повідомлення (push-повідомлення). У разі отримання
повідомлення особа повинна протягом 15 хвилин з використанням мобільного
додатка зробити фотографію свого обличчя.
У разі невідповідності геолокації або фотографії, відсутності зв’язку з
особою через мобільний додаток, видалення, встановлення обмежень щодо
передачі інформації за допомогою мобільного додатка до органів
Національної поліції надсилається повідомлення про випадок порушення
зобов’язання щодо самоізоляції. Надсилання повідомлення є підставою для
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подальшого здійснення органами Національної поліції, Національної гвардії
контролю за виконанням зобов’язання щодо самоізоляції.
Надсилання повідомлення до органів Національної поліції не може бути
окремою підставою для притягнення особи до адміністративної відповідальності
за порушення правил карантину.
18. Поточний контроль працівниками Національної поліції, Національної
гвардії, державної установи "Волинський обласний лабораторний центр
Міністерства охорони здоров'я України", посадовими особами, уповноваженими
органами місцевого самоврядування, здійснювати шляхом проведення перевірки
фактичного перебування осіб за зазначеними ними адресами самоізоляції.
19. Для здійснення поточного контролю на вулицях, у парках, інших
громадських місцях працівниками Національної поліції, Національної гвардії,
посадовими особами, уповноваженими органами місцевого самоврядування,
проводити вибіркову перевірку документів, що посвідчують особу,
підтверджують громадянство чи її спеціальний статус. На електронний запит
зазначених уповноважених осіб за допомогою системи надається інформація про
те, чи потребує особа самоізоляції (зокрема про поширення на особу винятків,
передбачених пунктом 22 даного порядку).
20. Особи, які не мають можливості забезпечення піклування про них у
період самоізоляції іншими особами, повідомляють органам соціального захисту
населення або вносять самостійно за допомогою мобільного додатка інформацію
про неможливість одержати піклування.
Методичні рекомендації щодо забезпечення піклуванням осіб, які не
мають можливості забезпечення піклування про них у період самоізоляції
іншими особами, затверджуються Міністерством соціальної політики.
21. Органи соціального захисту населення
соціальний супровід осіб, хворих на COVID-19.

області забезпечують

За наявності можливості соціальний супровід забезпечується іншим
особам, які потребують самоізоляції. Органи соціального захисту населення
вносять до системи інформацію про неможливість здійснення соціального
супроводу осіб, які не є хворими на COVID-19.
22. Особам, які потребують самоізоляції (крім осіб, які мають лабораторно
підтверджений діагноз COVID-19) та щодо яких органи соціального захисту
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населення внесли до системи інформацію про неможливість їх соціального
супроводу або щодо яких здійснюється поточний контроль за допомогою
мобільного додатка, дозволяється:
двічі на день вигулювати домашніх тварин протягом не більше ніж однієї
години на добу за умови використання засобів індивідуального захисту, зокрема
респіраторів без клапана видиху або медичних масок без клапана видиху;
відвідування місць торгівлі продуктами харчування, засобами гігієни,
лікарськими засобами, медичними виробами, які розміщені на відстані не більше
ніж 2 кілометри від місця самоізоляції, щодня протягом двох годин на добу за
умови використання засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів без
клапана видиху або медичних масок без клапана видиху.
23. Особа, яка перебуває на самоізоляції, має право звертатися за
отриманням медичної допомоги. У невідкладних випадках особа, яка перебуває
на самоізоляції, звертається за екстреною медичною допомогою.
24. Особи, які не повідомили про неможливість дотримання зобов’язання
щодо самоізоляції (у тому числі використання мобільного додатка у разі
перетину державного кордону) підлягають обсервації у відповідності до вимог
розпорядження керівника робіт з ліквідації медико-біологічної надзвичайної
ситуації природнього характеру регіонального рівня пов’язаної із поширенням
коронавірусної хвороби COVID -19 на території Волинської області від
30.04.2020 року №39.
Перебування осіб в обсерваторах, крім харчування, є безкоштовним.
Особи, які перебувають в обсерваторах, можуть отримувати особисті речі,
продукти харчування (крім алкогольних напоїв та речей, заборонених до
зберігання) та зобов’язані дотримуватися правил, установлених адміністрацією
місця обсервації.
Транспортування осіб від місця обсервації до місць проживання
здійснювати за власні кошти осіб.
Перебування в обсерваторах іноземців та осіб без громадянства (крім
іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають на території України,
та осіб, яких визнано біженцями, або осіб, які потребують додаткового захисту)
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оплачується страховиком відповідно до поліса (свідоцтва, сертифіката)
страхування витрат, пов’язаних з обсервацією, або такими особами самостійно.

__________________________

