
 

 

Конотопська міська рада 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

міського голови 
 

від 28.03.2020 №82-ОД 

м.Конотоп 

 

Про роботу КНП КМР «Конотопська ЦРЛ ім.ак.М.Давидова»  

та КНП КМР «Конотопська міська лікарня» та запобігання  

подальшого розповсюдження коронавірусної інфекції 

 

Відповідно підпункту 20 пункту 4 статті 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про захист населення 

від інфекційних хвороб», «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення», Постанови головного державного санітарного 

лікаря Сумської області від 27.03.2020 №1 «Про запобігання подальшого 

розповсюдження коронавірусної інфекції», з метою забезпечення належною 

медичною допомогою населення: 

 

1.Головному лікарю КНП КМР «Конотопська ЦРЛ ім.ак.М.Давидова» 

Згоннику В.П.: 

1.1.Забезпечити ізоляцію (самоізоляцію), встановити медико-санітарне 

спостереження та тестування  осіб, які близько контактували при наданні 

медичної допомоги хворій на коронавірус до 14.04.2020 включно. 

1.2.У разі виявлення нових випадків захворювань серед ізольованих 

осіб, термін ізоляції продовжити на 14 днів з моменту виведення хворого з 

осередку 

1.3.Забезпечити дезинфекцію приміщень, у яких перебувала хвора на 

коронавірусну інфекцію. 

1.4.Чисту палату інтенсивної терапії разом з обладнанням до 

завершення заключної дезінфекції перевести до вільної палати хірургічного 

відділення.  У реанімаційному відділенні провести заключну дизинфекцію. 

1.5.До 24.04.2020 включно відмінити планові операції, планові 

госпіталізації в стаціонарні відділення. 

1.6.Призупинти роботу інфекційних ліжок (розташованих у 

терапевтичному корпусі по вул.М.Амосова,5), ЛОР,  реанімаційного  

відділеннь, у яких перебувала померла хвора від коронавірусної інфекції для 

проведення термінових протиепідемічних заходів з 19.00 27.03.2020 по 19.00 

28.03.2020. 

1.7.Пацієнтів інфекційних палат, розташованих у терапевтичному 

корпусі по вул.М.Амосова,5 перевести до інфекційного відділення, 



розташованого в окремому корпусі для проведення їх спостереження, 

обстеження на коронавірусну інфекцію та, у разі потреби лікування. 

1.8.Пацієнтів ЛОР відділення перевести до перепрофільованого 

відділення тубдиспансеру для проведення їх лікування, обстеження та 

спостереження з приводу коронавірусної інфекції, у випадку прояву 

симптомів забезпечити обстеження методом ПЛР та адекватне лікування. 

Провести у відділенні заключну дезінфекцію. 

2.Головному лікарю КНП КМР «Конотопська міська лікарня» 

Кошевецькому І.В.: 

2.1.Забезпечити до 28.03.2020 надання допомоги в екстрених випадках 

в КНП КМР «Конотопська міська лікарня». 

3.Головним лікарям КНП КМР «Конотопська ЦРЛ ім.ак.М.Давидова» 

Згоннику В.П. та КНП КМР «Конотопська міська лікарня»        

Кошевецькому І.В.: 

3.1.Розробити положення про заохочення осіб, які надавали медичну 

допомогу інфікованим особам або особам з підозрою на коронавірусну 

інфекцію.  

4.В.о. завідувача Державної установи «Сумський обласний державний 

лабораторний центр МОЗ України» Конотопського міськрайонного відділу 

Грузинській В.С., головному лікарю Конотопської станції КЗ СОР Е(Ш)МД 

Носачу В.В.: 

4.1.Визначити перелік пацієнтів, які були госпіталізовані до лікарні в 

період з 09.03.2020 по 26.03.2020 бригадою Е(Ш)МД, на якій працює     

Лебідь Б.М. для визначення їх медичного статусу та стану здоров’я, у разі 

потреби провівши обстеження методом ПЛР. 

4.2.Провести маршрутизацію руху пацієнтів до медичних закладів на 

період призупинення діяльності деяких відділень КНП КМР «Конотопська 

ЦРЛ ім.ак.М.Давидова»  

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

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

міського голову до 14.04.2020 та 24.04.2020. 

6.Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на          

т.в.о. першого заступника міського голови Мороз С.С.  

 

 

Міський голова            Артем СЕМЕНІХІН 

 

 

 

 

Жанна Шульга 6 20 59 


