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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
17 квітня 2020 р.

Луцьк

№ 28

Про запровадження алгоритму сортування хворих,
осіб з підозрою на COVID-19,
в умовах тимчасового сортувального пункту прийому
Відповідно до cтaттi 75 Кодексу цивільного захисту України,
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 15
квітня 2020 року № 24 «Про затвердження алгоритму сортування хворих, осіб з
підозрою на COVID-19, та вимог до обладнання тимчасового сортувального
пункту прийому», з метою забезпечення постійного проведення скринінгового
медичного сортування у тимчасових пунктах прийому та сортування осіб з
підозрою на коронавірусну хворобу (COVID-19) закладів охорони здоров’я
першої хвилі:
1. Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації (Ігор ВАЩЕНЮК)
спільно з органами місцевого самоврядування забезпечити постійне проведення
сортування хворих, осіб з підозрою на коронавірусну хворобу (COVID-19), у
тимчасових сортувальних пунктах прийому закладів охорони здоров’я області
першої хвилі відповідно до алгоритму, 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 15 квітня 2020 року №24, що додається.
2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
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Додаток: Алгоритм сортування хворих, осіб з підозрою на СОVID-19 та
вимоги до обладнання тимчасового сортувального пункту прийому.

Заступник голови керівник робіт з ліквідації надзвичайної
ситуації регіонального рівня

Кацаман 793 066

Тетяна ЩЕРБАК

Додаток 1
до розпорядження керівника
робіт з ліквідації наслідків
медико-біологічної надзвичайної
ситуації природного характеру
державного рівня пов’язаної із
поширенням коронавірусної
хвороби COVID-19
від 15.04.2020 року № 24
Алгоритм сортування хворих, осіб з підозрою на СОVID-19 та вимоги
до обладнання тимчасового сортувального пункту прийому
Тимчасовий сортувальний пункт прийому хворих (далі – сортувальний
намет) облаштовується у разі надходження значної кількості пацієнтів з
підозрою на COVID-19 з метою розділення потоків різних категорій хворих.
Робота сортувального намету організовується таким способом.
1. Територія розташування сортувального намету огороджується та
охороняється від проникнення сторонніх осіб.
2. У приміщенні сортувального намету облаштовується окремий вхід для
пацієнтів із добре помітним попереджувальним знаком. Вхід для медичних
працівників облаштовується із протилежної сторони намету.
3. Перебування у приміщенні сортувального намету для медичного персоналу
дозволяється за умови екіпірування наступними засобами індивідуального
захисту (далі - ЗІЗ): ізоляційний халат/костюм біозахисту, шапка медична,
рукавички, респіратор типу не нижче FFP2, ЗІЗ для захисту очей (захисні
окуляри або щиток). Вказані ЗІЗ медичний персонал одягає до входу у
сортувальний намет. Зняття ЗІЗ проводиться після завершення робіт поза
межами сортувального намету.
4. Сортувальний намет оснащується освітленням та, у разі потреби, місцевим
опаленням. Сортувальний намет має добре провітрюватися.
5. У зоні входу для пацієнтів встановлюється рукомийник та диспенсер із
дезінфікуючим засобом для обробки рук пацієнтів. Ця зона також
комплектується ношами (або інвалідним візком).
6. При вході у намет облаштовується стіл для реєстрації. Стіл комплектується
журналом для реєстрації пацієнтів, засобами зв’язку (телефон, рація),
диспенсером із дезінфікуючим засобом для обробки рук персоналу,
комплектами серветок, рукавичок та змінних масок у кількості, необхідній
для роботи протягом робочої зміни. Біля столу встановлюється ємність для
збору сміття (використаних масок, серветок), що закривається. Від пацієнтів
стіл має бути відгороджений прозорим захисним екраном.
7. Позаду столу розташовується ширма, яка розділяє приміщення намету на
зони для пацієнтів із підозрою на COVID-19 та інших пацієнтів.
8. У зоні, яка призначена для пацієнтів із підозрою на COVID-19,

облаштовується ізольоване місце для обстеження медичним персоналом, а
також рукомийник, диспенсер із дезінфікуючим розчином для медичного
персоналу та ємність для збору сміття (використаних масок, серветок), що
закривається.
9. У наметі робляться обмежувальні позначки відстані (1,5 м), за які не
повинен переступати пацієнт.
10. Кожен пацієнт, який входить до сортувального намету, вважається
потенційно зараженим COVID-19.
11. Після входу у намет пацієнт має отримати маску та мати змогу помити руки
в умивальнику або обробити руки дезінфікуючим засобом.
12. Під час реєстрації пацієнта проводиться безконтактне вимірювання
температури.
13. У разі підозри на наявність COVID-19, пацієнт направляється в ізольоване
місце для обстеження медичним персоналом (виявлення наявності ознак
COVID-19, уточнення епіданамнезу та визначення подальшого маршруту
пацієнта).
14. У разі підозри на COVID-19 середнього чи важкого ступеня, особу
направляють у відділення стаціонару. При цьому медичний персонал
сортувального намету повідомляє медичну бригаду у стаціонарі, що
направляється пацієнт із підозрою на COVID-19 та номер його запису у
реєстраційному журналі.
15. Якщо наявні симптоми легкого ступеня COVID-19, у пацієнта роблять забір
матеріалу для проведення ПЛР діагностики і відправляють додому для
самоізоляції під контроль сімейного лікаря. Пацієнту надають інформацію
як поводитися на самоізоляції (додаток №8 до Стандартів медичної
допомоги «COVID-19» «Рекомендації з догляду за пацієнтом з COVID-19 в
домашніх умовах», затвердженого наказом МОЗ України від 28.03.2020
№722 «Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну
хворобу (COVID-19)»).
16. Особи без респіраторних симптомів відправляються іншим виходом до
відповідного відділення. Їм надаються рекомендації, що робити у разі
виявлення симптомів COVID-19.
17. Протягом усього часу роботи та у черзі пацієнтів перед входом до
сортувального намету необхідно дотримуватися відстані між пацієнтами не
менше 1,5 м. У разі надходження значної кількості пацієнтів, для
збереження відстані між ними, можливе забезпечення їх очікування у
транспортному засобі, що доставив їх до сортувального намету.
18. Дезінфекція приміщення сортувального намету та обробка поверхонь,
розташованого в ньому обладнання дезінфекційними розчинами
проводяться кожні дві години. Будь-які поверхні, які під час
транспортування видимо або потенційно забруднені біологічними
виділеннями або рідинами пацієнта, повинні бути очищені і дезінфіковані
негайно.

