
 
 

Конотопська міська рада 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
міського голови 

 
10.03.2020 № 62-ОД 

м.Конотоп 

 
Про затвердження Плану заходів щодо недопущення занесення та 

поширення на території м.Конотоп гострої респіраторної хвороби, 

спричиненої коронавірусом 2019-nCoV  

 

Відповідно до підпункту 20 пункту 4 статті 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про захист населення від 

інфекційних хвороб»,   на виконання розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 03.02.2020 №93-р «Про заходи щодо запобігання занесення і 

поширення на території Сумської області гострої респіраторної хвороби, 

спричиненої коронавірусом 2019-nCoV», розпорядження голови Сумської 

обласної державної адміністрації від 25.02.2020 №74-ОД «Про затвердження 

регіонального плану заходів щодо недопущення занесення та поширення на 

території Сумської області гострої респіраторної хвороби, спричиненої 

коронавірусом 2019-nCoV»:  
1. Затвердити План заходів щодо недопущення занесення та поширення 

на території м.Конотоп гострої респіраторної хвороби, спричиненої 
коронавірусом 2019-nCoV (далі – План заходів), що додається. 

2. Виконавчим органам міської ради забезпечити виконання 
затвердженого цим розпорядженням плану заходів, про що інформувати до 
20.07.2020 сектор міської ради з питань охорони здоров’я та праці. 

 3. Сектору міської ради з питань охорони здоров’я та праці  (завідувачка 

Шульга Ж.О.) інформувати про хід виконання даного розпорядження міського 

голову до 25.07.2020. 

 4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на секретаря 

міської ради Сизон Т.А. 

 

 

 

В.п. міського голови      Світлана САМСОНЕНКО 

 

 

 

 

 

Жанна Шульга 6 20 59  



Додаток  

                до розпорядження  

міського голови  

від  10.03.2020 №62-ОД 

План заходів 

щодо недопущення занесення та поширення на території м.Конотоп 

гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV 

 
№  

з/п Найменування заходу Термін виконання Відповідальні за виконання 

1 2 3 4 

1 Забезпечити розгляд на засіданні міської комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій питань координації заходів щодо недопущення 

занесення та поширення на території міста коронавіруса 

2019-nCoV 

Протягом періоду 

епідускладнень з 

інфекції, спричиненої 

коронавірусом 2019- 
nCoV 

Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного 

захисту населення та взаємодії з правоохоронними 

органами Конотопської  міської ради  

2 Забезпечити інформування осіб, які здійснюють ділові 

та туристичні поїздки до КНР, про наявність епідемічної 

ситуації та ризики інфікування коронавірусом 2019-

nCoV 

До нормалізації 

епідемічної ситуації з 

інфекції, спричиненої 

коронавірусом            

2019- nCoV 

Сектор міської ради з питань охорони здоров’я та праці, 

КНП КМР «Конотопська центральна районна лікарня 

ім.ак. М.Давидова», КНП КМР «Конотопська міська 

лікарня», Конотопський міськрайонний відділ ДУ 

«Сумський обласний лабораторний центр МОЗ України» 

3 Вивчити питання та надати пропозиції по визначенню 

закладу для тимчасової ізоляції осіб, прибулих з КНР, 

або контактних осіб з хворими на інфекцію, спричинену 

коронавірусом 2019-nCoV, із забезпеченням медичного 

спостереження за ними та організацію харчування,  

До 20.03.2020 Сектор міської ради з питань охорони здоров’я та праці, 

відділ комунального майна Конотопської міської ради, 

КНП КМР «Конотопська центральна районна лікарня 

ім.ак.М.Давидова», КНП КМР «Конотопська міська 

лікарня», Конотопський міськрайонний відділ ДУ 

«Сумський обласний лабораторний центр МОЗ України», 

Лабораторний центр на залізничному транспорті 

4 Забезпечити готовність інфекційного відділення КНП 

КМР «Конотопська центральна районна лікарня ім.ак. 

М.Давидова» до надання медичної допомоги хворим з 

підозрою на коронавірус 2019-nCoV 

До нормалізації 

епідемічної ситуації з 

інфекції, спричиненої 

коронавірусом            

2019- nCoV 

Сектор міської ради з питань охорони здоров’я та праці, 

КНП КМР «Конотопська центральна районна лікарня 

ім.ак. М.Давидова», КНП КМР «Конотопська міська 

лікарня» 



  

Продовження додатка 
1 2 3 4 

5 Забезпечити осіб, які залучені до розслідування 

випадків захворювання на інфекцію, спричинену 

коронавірусом 2019-nCoV, діагностики та надання 

допомоги хворим, засобами індивідуального захисту, 

а саме: ізоляційними халатами або костюмами 

біозахисту, респіраторами класу захисту не нижче 

FFP2, захисними окулярами або щитками, 

рукавичками медичними нітриловими та масками 

медичними (хірургічними) 

До нормалізації 

епідемічної ситуації з 

інфекції, спричиненої 

коронавірусом            

2019- nCoV  

Сектор міської ради з питань охорони здоров’я та праці, 

КНП КМР «Конотопська центральна районна лікарня ім.ак. 

М.Давидова», КНП КМР «Конотопська міська лікарня» 

6 Розробити (переглянути) існуючі схеми 

перспективного перепрофілювання закладів охорони 

здоров’я на випадок масового надходження хворих 

на гостру респіраторну хворобу, спричинену 

коронавірусом 2019-nCoV 

До нормалізації 

епідемічної ситуації з 

інфекції, спричиненої 

коронавірусом            

2019- nCoV 

Сектор міської ради з питань охорони здоров’я та праці, 

КНП КМР «Конотопська центральна районна лікарня ім.ак. 

М.Давидова», КНП КМР «Конотопська міська лікарня» 

7 Забезпечити проведення поточної дезінфекції на 

об’єктах масового скупчення людей (об’єктах 

торгівлі, проведення культурно-масових заходів 

закладах громадського харчування, кінотеатрах 

тощо), у громадському транспорті 

Протягом періоду 

епідерм ускладнень з 

інфекції, спричиненої 

коронавірусом            

2019- nCoV 

Сектор міської ради з питань охорони здоров’я та праці, 

відділ освіти Конотопської міської ради, відділ культури та 

туризму Конотопської міської ради, відділ міської ради по 

роботі з суб’єктами  підприємницької діяльності, 

Управління економіки міської ради, заклади охорони 

здоров’я, заклади освіти, заклади культури, заклади 

громадського харчування, підприємства транспортну  

8 Тимчасово обмежити проведення масових заходів на 

території міста. 

До нормалізації 

епідемічної ситуації з 

інфекції, спричиненої 

коронавірусом            

2019- nCoV 

Сектор міської ради з питань охорони здоров’я та праці, 

відділ освіти Конотопської міської ради, відділ культури та 

туризму Конотопської міської ради, відділ міської ради по 

роботі з суб’єктами   підприємницької діяльності, сектор 

міської ради з питань внутрішньої політики, відділ молоді 

та спорту 

 

Керуючий справами виконкому     Любов ДУБОВИК 

 

Завідувач сектору міської ради  

з питань охорони здоров’я  та праці          Жанна ШУЛЬГА  


