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Про проведення обсервації (ізоляції) осіб, які здійснюють
перетин державного кордону
Відповідно до статті 75 Кодексу цивільного захисту України, на
виконання вимог Плану реагування на надзвичайні ситуації державного рівня,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 № 223,
постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 02 квітня 2020 року № 255 (із змінами) (далі –
Постанова), з урахуванням рішення Державної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10 березня 2020 року,
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 розповсюдження коронавірусної
хвороби COVID-19, ліквідації її наслідків, оперативного інформування
керівництва та у зв’язку з продовженням Кабінетом Міністрів України
карантину до 11 травня 2020 року та уточнення порядку виконання заходів з
протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 на території області:
1. На основі Порядку проведення протиепідемічних заходів, пов’язаних із
самоізоляцією осіб, затвердженого Постановою (у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 22 квітня 2020 року № 291), затвердити Порядок
проведення протиепідемічних заходів, пов’язаних із самоізоляцією осіб в
області, що додається.
2. Проведення обов’язкової госпіталізації осіб, які здійснюють перетин
державного кордону, до обсерваторів (ізоляторів), здійснюється відповідно до
Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 квітня
2020 року № 262, що додається.
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3. Форма інформованої добровільної згоди особи, яка здійснює перетин
державного кордону, на обов’язкову госпіталізацію до обсерваторів
(ізоляторів), затверджена протокольним рішенням регіональної комісії ТЕБ та
НС № 10 від 14 квітня 2020 року, що додається.
4. Постановою встановлено, що обов’язковій госпіталізації до
обсерваторів (ізоляторів), підлягають:
особи, які заявили про добровільну госпіталізацію до обсерватора
(ізолятора) у зв’язку з неможливістю дотримання вимог самоізоляції;
особи, які двічі порушили умови самоізоляції (крім осіб, які підлягають
самоізоляції виключно у зв’язку з досягненням 60-річного віку);
особи, які мали контакт із хворими або мають ознаки інфікування
COVID-19 та відмовляються від медичного обстеження, за направленням
лікуючого лікаря;
особи, які здійснюють перетин державного кордону (крім осіб, які є
працівниками 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, членів екіпажів повітряних і морських, річкових суден,
членів поїзних і локомотивних бригад, якщо немає підстав вважати, що вони
були в контакті із хворою на COVID-19 особою);
особи, що дали згоду на самоізоляцію з використанням електронного
сервісу “Дій вдома” Єдиного державного веб-порталу електронних послуг до
перетину державного кордону або перетину контрольних пунктів в’їзду на
тимчасово окуповану територію та виїзду з неї, не підлягають обсервації
(ізоляції) у випадках, передбачених абзацами п’ятим та шостим цього пункту;
Строк обсервації становить 14 днів.
Діти, які не досягли 12 років, підлягають госпіталізації до обсерватора
(ізолятора) разом з одним із батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників,
прийомних батьків, батьків-вихователів, інших осіб відповідно до закону.
Особа, яка має ознаки захворювання на COVID-19, підлягає
обов’язковому медичному огляду, за результатами якого може бути направлена
на самоізоляцію.
Видатки на проживання осіб у обсерваторах (ізоляторах) здійснювати за
рахунок коштів місцевих бюджетів (в тому числі за рахунок резервних фондів
цих бюджетів).
5. Призначити уповноваженою особою відповідальною за організацію
процесу госпіталізації осіб до обсерваторів (ізоляторів) після того, як особи
залишили територію пункту пропуску через державний кордон заступника
голови обласної державної адміністрації – Анатолія КОСТИКА.
6. Заступнику голови обласної державної адміністрації (Анатолій
КОСТИК) організувати:
1) укладання відповідних договорів з постачальними послуг обсервації;
2) взаємодію області з взаємодоповнюючими регіонами (Рівненська,
Житомирська, Київська області та м. Київ), які забезпечують поселення осіб до
обсерваторів (ізоляторів), що перетинають кордон.

7. Т.в.о. начальника управління охорони здоров’я обласної державної
адміністрації (Валерій РУЦЬКИЙ):
1) забезпечити чергування біля пунктів пропуску через державний
кордон бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги під час направлення осіб
на обсервацію (ізоляцію);
2) організувати медичний (дистанційний) супровід осіб у місцях
обсервації (ізоляції), надання їм медичної допомоги та видачі листків
непрацездатності у разі потреби.
8. Заступнику начальника управління економічного розвитку та торгівлі
обласної державної адміністрації (Андрій ТКАЧУК) подати на затвердження
голові обласної державної адміністрації перелік об’єктів Волинської області,
які відповідають вимогам спеціалізованих закладів для організації обсервації
(ізоляції) осіб.
9. Заступнику начальника управління економічного розвитку та торгівлі
обласної державної адміністрації (Андрій ТКАЧУК), головам ВолодимирВолинської,
Ківерцівської,
Ковельської,
Любомльської,
Шацької
райдержадміністрацій, Луцькому міському голові:
1) забезпечити організацію харчування за рахунок коштів осіб, які
перебувають в обсерваторах (ізоляторах);
2) укласти відповідні договори на відшкодування коштів за проживання
осіб в місцях обсервації.
10. Начальнику управління транспорту та зв’язку облдержадміністрації
(Наталія ОСТАПКОВИЧ), головам Володимир-Волинської, Ківерцівської,
Ковельської, Любомльської, Шацької райдержадміністрацій, Луцькому
міському голові укласти договори на надання транспортних послуг для
перевезення осіб, що підлягають обсервації.
11. Луцькому прикордонному загону (Олег ВОВК), Головному
управлінню Держпродспоживслужби у Волинській області (Богдан
ЛОЗИНСЬКИЙ),
Любомльській
райдержадміністрації
при
перетині
державного кордону громадянами забезпечити:
1) вручення інформованої добровільної згоди особи, яка здійснює
перетин державного кордону, на обов’язкову госпіталізацію до обсерваторів
(ізоляторів) згідно форми, що додається (особам, яким відповідно до п.4 цього
розпорядження обов’язкова госпіталізація);
2) інформування Головного управління національної поліції в області
(Юрій КРОШКО) і районних державних адміністрацій, виконкомів міських
(міст обласного значення) рад про виявлених осіб, які підлягають обсервації,
самоізоляції.
12. Начальнику Луцького прикордонного загону (Олег ВОВК), головному
державному санітарному лікарю області (Наталія ЯНКО) організувати облік
осіб, що дали згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу
“Дій вдома” Єдиного державного веб-порталу електронних послуг до перетину
державного кордону.
13. 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):
1) забезпечити охорону публічної (громадської) безпеки і порядку на
прилеглій території до об’єктів госпіталізації осіб, хворих на COVID-19,
обсервації (ізоляції);
2) забезпечити в межах компетенції контроль за дотриманням режиму
обсервації (ізоляції), самоізоляції;
3) посилити патрулювання громадських місць;
4) здійснювати супроводження транспортних засобів, а також аварійнорятувальної та іншої спеціальної техніки під час транспортування
організованих груп людей (більше ніж 40 осіб) до обсерваторів (ізоляторів).
14. Районним державним адміністраціям, виконкомам міських (міст
обласного значення) рад, об’єднаним територіальним громадам забезпечити:
1) готовність до використання за призначенням спеціалізованих закладів
для організації обсервації (ізоляції), осіб, що потребують обсервації (ізоляції),
згідно з додатком;
2) щоденно (до 12.00) інформування головного державного санітарного
лікаря області (Наталія ЯНКО) про кількість людей, які проходять обсервацію
та місце обсервації (назва та адреса об’єкта).
15. Дозволити здійснювати обробку (в тому числі обмін інформацією в
порядку, визначеному цим розпорядженням) персональних даних осіб, що
підлягають самоізоляції або обсервації (ізоляції), відповідно до вимог
постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами).
16. Т.в.о. начальника управління охорони здоров’я обласної державної
адміністрації (Валерій РУЦЬКИЙ), головному державному санітарному лікарю
області (Наталія ЯНКО) забезпечити щоденне звітування до 16.00 про
виконання заходів обсервації на території області на електронну адресу:
shtab.vl@ukr.net.
17. 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, звітності про виконання цього
розпорядження.
18. Вважати такими, що втратили чинність розпорядження керівника
робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації
природного характеру регіонального рівня пов’язаної із поширенням
коронавірусної хвороби COVID-2019:
від 31.03.2020 № 12 «Про організацію обсервації осіб, що могли бути в
контакті з хворими на гостру респіраторну хворобу COVID-19 та надання
оперативної інформації»;

від 08.04.2020 № 20 «Про удосконалення організації протиепідемічних
заходів з протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19»;
від 09.04.2020 № 22 «Про порядок проведення обов’язкової госпіталізації
осіб, які здійснюють перетин державного кордону, до обсерваторів
(ізоляторів)»;
від 14.04.2020 № 25 «Про забезпечення обов’язкової госпіталізації осіб,
які здійснюють перетин державного кордону, до обсерваторів (ізоляторів) у
Волинській області»;
від 17.04.2020 № 27 «Про внесення змін до розпорядження керівника
робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації
природного характеру регіонального рівня пов’язаної із поширенням
коронавірусної хвороби COVID-19 на території Волинської області від 14
квітня 2020 року № 25»;
від 18.04.2020 № 29 «Про внесення змін до розпорядження керівника
робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації
природного характеру регіонального рівня пов’язаної із поширенням
коронавірусної хвороби COVID -19 на території Волинської області від 14
квітня 2020 року № 27».
19. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
Додатки:
1. Порядок проведення протиепідемічних заходів, пов’язаних із самоізоляцією осіб в
області;
2. Порядок обов’язкової госпіталізації осіб, які здійснюють перетин державного
кордону, до обсерваторів (ізоляторів);
3. Перелік спеціалізованих закладів для організації обсервації (ізоляції), осіб, які
потребують обсервації (ізоляції);
4. Форма інформованої добровільної згоди особи, яка здійснює перетин державного
кордону, на обов’язкову госпіталізацію до обсерваторів (ізоляторів);
5. Форма договору на відшкодування витрат

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

Тетяна ЩЕРБАК

