
Додаток 

до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 3 лютого 2020 р. № 93-р 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЛАН 

протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і поширенню на території України гострої  

респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV, на 2020 рік 

Найменування заходу Відповідальні за виконання Строк виконання 

1. Вжиття заходів щодо перенесення строків повернення в 
Україну на навчання осіб з Китайської Народної Республіки 
до прийняття окремого рішення Кабінету Міністрів України 

МЗС  
МОН  
МОЗ  
Міноборони 

до 12 лютого 

2. Інформування керівниками органів та організацій, які 
організовують і здійснюють ділові та туристичні поїздки, 
культурний обмін, осіб, які планують виїзд до Китайської 
Народної Республіки, про поточну епідемічну ситуацію та 
наявні ризики інфікування коронавірусом 2019-nCoV, а 
також про засоби індивідуального захисту та профілактики і 
надання рекомендацій щодо утримання від подорожей до 
Китайської Народної Республіки до стабілізації ситуації 

МКМС 
МОЗ  
Держпродспоживслужба 
місцеві органи виконавчої влади 

до 14 лютого 

3. Утворення тимчасових обласних протиепідемічних комісій 
при облдержадміністраціях для розроблення регіональних 
планів протиепідемічних заходів щодо запобігання 
занесенню і поширенню випадків гострої респіраторної 
хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV, з 
виділенням фінансових ресурсів на здійснення заходів згідно 
із зазначеними планами 

місцеві органи виконавчої влади до 10 лютого 
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4. Організація разом із суб’єктами господарювання, що 
провадять діяльність у місцях масового скупчення людей 
(зокрема на торговельних об’єктах, у місцях проведення 
культурно-масових заходів, кінотеатрах) та здійснюють 
перевезення громадським, авіаційним, залізничним, 
автомобільним та морським транспортом, заходів з 
посилення режиму поточної дезінфекції 

Мінінфраструктури 
Адміністрація 
Держприкордонслужби 
Держмитслужба 
місцеві органи виконавчої влади 

лютий — травень 

5. Визначення пунктів пропуску через державний кордон, які 
працюватимуть в Україні в разі запровадження режиму 
надзвичайної ситуації у сфері громадського здоров’я, що має 
міжнародне значення 

Мінінфраструктури 
МОЗ 

до 1 березня 

6.  Визначення керівниками міжнародних аеропортів, 
морських і річкових портів, залізничних станцій приміщень 
для додаткового (у разі потреби) розгортання ізоляторів для 
тимчасової ізоляції осіб з ознаками гострої респіраторної 
хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV 

Мінінфраструктури 
Державіаслужба 
Адміністрація 
Держприкордонслужби  
місцеві органи виконавчої влади  
державне підприємство 
“Адміністрація морських портів”  
(за згодою)  

до 14 лютого 

7. Забезпечення здійснення працівниками санітарно-
карантинних постів (відділів/відділень) проведення 
температурного скринінгу осіб, їх візуального огляду та 
опитування (зокрема з отриманням контактної інформації для 
подальшого епідеміологічного спостереження) перед 
початком прикордонного та митного оформлення 
міжнародних рейсів повітряних, морських, річкових 
транспортних засобів, що здійснюють перевезення з країн із 
загрозливою епідемічною ситуацією 

Мінінфраструктури 
Адміністрація 
Держприкордонслужби 
Держмитслужба 
МОЗ 
державне підприємство 
“Адміністрація морських портів”  
(за згодою)  

з 10 лютого 
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8.  Забезпечення контрольними органами і службами в 

пунктах пропуску через державний кордон використання 

індивідуальних засобів захисту органів дихання та шкіри 

(масок медичних, рукавичок) під час оформлення осіб, що 

прибувають з країн, де зареєстровано випадки гострої 

респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом  

2019-nCoV, візуального огляду та опитування подорожуючих 

(з отриманням заповнених анкет (у разі наявності) для 

передачі представникам санітарно-карантинних підрозділів з 

метою подальшого епідеміологічного спостереження), а 

також негайного інформування представників санітарно-

карантинних постів (відділів/відділень) та/або найближчих 

закладів охорони здоров’я про виявлення осіб з ознаками 

інфекційних хвороб чи скаргами на стан здоров’я 

Адміністрація 

Держприкордонслужби 

МОЗ 

Мінінфраструктури 

невідкладно 

9. Внесення на розгляд Кабінету Міністрів України 

пропозицій щодо можливості запровадження тимчасової 

заборони експорту товарів, необхідних для здійснення 

протиепідемічних заходів на території України, у разі 

виявлення загрози дефіциту таких товарів на території 

України 

Мінекономіки  

МОЗ 

Держмитслужба 

Мінфін 

лютий 

10. Визначення закладів охорони здоров’я (стаціонарів для 

лікування дітей і дорослих з можливістю надання інтенсивної 

терапії) для госпіталізації осіб з підозрою гострої 

респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом  

2019-nCoV, виділення спеціалізованих санітарних 

транспортних засобів (категорії В або С) для перевезення 

МОЗ 

Міноборони 

МВС 

ДСНС  

місцеві органи виконавчої влади  

 

до 14 лютого  



 4 

Найменування заходу Відповідальні за виконання Строк виконання 

таких хворих; проведення у визначених закладах повного 

комплексу робіт, необхідного для виключення можливості 

внутрішньолікарняного поширення гострої респіраторної 

хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV; 

укомплектування спеціалізованих санітарних транспортних 

засобів необхідними засобами індивідуального захисту 

органи місцевого самоврядування 

(за згодою)  

Національна академія медичних 

наук (за згодою) 

11. Забезпечення осіб, які залучені до розслідування випадків 

захворювання, діагностики та надання допомоги хворим та 

особам з підозрою на гостру респіраторну хворобу, 

спричинену коронавірусом 2019-nCoV, 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) 

МОЗ 

місцеві органи виконавчої влади 

органи місцевого самоврядування 

(за згодою) 

Національна академія медичних 

наук (за згодою) 

до 14 лютого 

12.  Забезпечення готовності закладів охорони здоров’я до 

прийому хворих на гостру респіраторну хворобу, спричинену 

коронавірусом 2019-nCoV, зокрема наявності необхідних 

лікарських засобів, витратних матеріалів для відбору проб 

для проведення лабораторних досліджень, дезінфекційних 

засобів та засобів індивідуального захисту, забезпечення 

зазначених закладів транспортними засобами та спеціальним 

медичним обладнанням, включаючи пульсоксиметри, 

апарати штучної вентиляції легень (дитячі та дорослі), 

вірусно-бактеріальні фільтри, концентратори кисню тощо 

МОЗ 

Міноборони  

МВС  

місцеві органи виконавчої влади 

органи місцевого самоврядування 

(за згодою) 

Національна академія медичних 

наук (за згодою) 

 

 

лютий — квітень 
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13. Розроблення нових або удосконалення наявних схем 

перспективного перепрофілювання закладів охорони 

здоров’я у разі масового надходження хворих на гостру 

респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом  

2019-nCoV, переведення усіх закладів охорони здоров’я на 

суворий протиепідемічний режим, створення мобільних 

медичних бригад з метою активного виявлення хворих на 

гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом 

2019-nCoV, та визначення ізоляторів для госпіталізації 

контактних осіб з метою їх обстеження та здійснення 

медичного нагляду за ними 

МОЗ 

Міноборони 

МВС 

місцеві органи виконавчої влади 

органи місцевого самоврядування 

(за згодою) 

Національна академія медичних 

наук (за згодою) 

СБУ (за згодою) 

лютий 

14. Забезпечення лабораторій закладів громадського здоров’я 

та діагностичних лабораторій витратними матеріалами, 

обладнанням та діагностикумами для своєчасного виявлення 

випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої 

коронавірусом 2019-nCoV 

МОЗ 

місцеві органи виконавчої влади 

органи місцевого самоврядування 

(за згодою) 

лютий 

15. Проведення підготовки медичних працівників з питань 

епідеміології, клінічного перебігу, діагностики та лікування 

гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом  

2019-nCoV 

МОЗ 

місцеві органи виконавчої влади 

органи місцевого самоврядування 

(за згодою)  

Національна академія медичних 

наук (за згодою) 

лютий — березень 

16. Забезпечення постійного оновлення клінічних настанов 

діагностики, лікування та профілактики гострої 

респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом  

2019-nCoV 

МОЗ 

 

постійно 
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17. Розроблення рекомендацій з планування заходів щодо 
запобігання занесенню та поширенню в Україні небезпечних 
інфекційних хвороб і порядку взаємодії закладів охорони 
здоров’я під час надзвичайних подій у сфері громадського 
здоров’я, що мають міжнародне значення 

МОЗ 
ДСНС 
Міноборони 
Адміністрація 
Держприкордонслужби 

березень 

18. Розроблення і подання на розгляд Кабінету Міністрів 
України нової редакції Правил санітарної охорони території 
України 

МОЗ березень 

19. Розроблення та затвердження стандарту інфекційного 
контролю для закладів охорони здоров’я 

МОЗ 
Національна академія медичних 
наук (за згодою) 

квітень 

20. Запровадження постійного епідеміологічного нагляду за 
гострою респіраторною хворобою, спричиненою 
коронавірусом 2019-nCoV, на території України з метою 
своєчасного здійснення комплексу протиепідемічних заходів 

МОЗ 
місцеві органи виконавчої влади 
органи місцевого самоврядування 
(за згодою) 

лютий 

21. Проведення симуляційного навчання готовності закладів 
охорони здоров’я до госпіталізації хворих з гострою 
респіраторною хворобою, спричиненою коронавірусом  
2019-nCoV  

МОЗ 
місцеві органи виконавчої влади 
органи місцевого самоврядування 
(за згодою) 

лютий 

22. Проведення тренувального розгортання мобільного 
госпіталю для підготовки до можливої госпіталізації в разі 
масового надходження хворих на гостру респіраторну 
хворобу, спричинену коронавірусом 2019-nCoV 

Міноборони 

МВС 
МОЗ 

лютий 

 


