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Луцьк

№ 51

Щодо проведення лабораторної діагностики COVID-19
Відповідно до статті 75 Кодексу цивільного захисту України, постанови
Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 № 392 «Про встановлення карантину з
метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення
протиепідемічних заходів», розпорядження Кабінету Міністрів України від
25.03.2020 № 338-р «Про переведення єдиної державної системи цивільного
захисту у режим надзвичайної ситуації», наказу МОЗ України від 20.05.2020 №
1227 «Про затвердження Змін до Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна
хвороба (COVID-19)», розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків
медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня
пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 від 25.05.2020 № 35
«Про надання інформації щодо проведення лабораторної діагностики» та з метою
оперативного вжиття заходів з протидії розповсюдженню коронавірусної хвороби
COVID-19, ліквідації її наслідків оптимізації роботи лікувально-профілактичних
закладів щодо лабораторного тестування на COVID-19:
1. Керівникам робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної
ситуації природного характеру пов’язаної із поширенням коронавірусної
хвороби COVID-19 районного та міського (міст обласного значення) рівнів
забезпечити:
1) визначити перелік комунальних підприємств охорони здоров’я, котрі
будуть проводити лабораторне тестування методом імуноферментного
аналізу ( далі – ІФА);
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2) вирішити питання придбання Тест-наборів для проведення тестування
методом ІФА на COVID-19 у визначених комунальних підприємствах
охорони здоров’я.
2. Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації (Валерій РУЦЬКИЙ):
1) довести для виконання керівникам підпорядкованих підприємств охорони
здоров’я області наказ МОЗ України від 20.05.2020 № 1227 «Про
затвердження Змін до Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна
хвороба (COVID-19)»;
2) зобов’язати керівників закладів охорони здоров’я, не залежно від
форми власності, суворо дотримуватись вимог наказів МОЗ України,
щодо визначення категорій для тестування методом ПЛР та методом
ІФА;
3) інформувати ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України» щоденно до 17.00 год,
починаючи з 26.05.2020р. щодо проведення лабораторних досліджень
методом ІФА підпорядкованими підприємствами охорони здоров’я
області на електронну адресу epidvol@ukr.net у форматі Excel згідно з
додатком до розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків медикобіологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного
рівня пов’язаної їз поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 від
25.05.2020 № 35, що додається.
3. Головному державному санітарному лікарю Волинської області (Наталія
ЯНКО):
1) забезпечити проведення лабораторного тестування на COVID-19 методом
полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР) визначених наказом МОЗ України
від 20.05.2020 № 1227 категорій осіб, які підлягають тестуванню;
2) забезпечити узагальнення та надання інформації про проведення
лабораторної діагностики на COVID-19 методом ПЛР та ІФА щоденно
до 22.00 год, починаючи з 26.05.2020р. на електронні адреси
t.ostapchuk@phc.org.ua та o.karaman@phc.org.ua за звітний період по
запропонованій схемі у форматі Excel.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
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