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План 

протиепідемічних заходів 

щодо запобігання занесенню і поширенню на території Бурштинської 

міської ради гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 

2019-CoV 
 

 

№ 

з/п 
Найменування заходу Відповідальні виконавці 

Термін 

виконання 

1. 

Інформування населення 

міської ради щодо дій, які 

допоможуть запобігти 

поширенню гострої 

респіраторної хвороби, 

спричиненої коронавірусом 

2019-CoV 

Головний спеціаліст з питань НС 

та ЦЗ* 

Галицьке РУ ГУ ДПСС в області 

Організаційний відділ міської 

ради 

Березень-травень  

2020 року 

2. 

Організаціям та суб’єктам 

господарювання, що провадять 

діяльність у місцях масового 

скупчення людей вжити заходів 

щодо посиленого режиму 

поточної дезінфекції 

Відділ освіти і науки міської 

ради 

Відділ культури, туризму і 

зовнішніх зв’язків міської ради 

ПК «Прометей» 

Бурштинський енергетичний 

коледж ІФНТУНГ 

Бурштинський торгівельно-

економічний коледж КНТЕУ 

Комбінат спортивних споруд 

профкому Бурштинської ТЕС 

Представники релігійних громад 

Березень-травень 

2020 року 

3. 

Скласти потребу в необхідних 

лікарських засобах, витратних 

матеріалах, дезінфекційних 

засобах, засобах 

індивідуального захисту та 

спеціального обладнання для 

медичних працівників, які 

потенційно можуть мати 

контакт з хворими на гостру 

респіраторну хворобу, 

спричинену коронавірусом 

2019-CoV 

КНП «Бурштинський міський 

центр первинної медико-

санітарної допомоги» 

КНП «Бурштинська центральна 

міська лікарня» 

До 03 березня 

2020 року 



4. 

Запровадити постійний 

епідемічний нагляд за гострою 

респіраторною хворобою, 

спричиненою коронавірусом 

2019-CoV на території міської 

ради з метою своєчасного 

здійснення протиепідемічних 

заходів 

КНП «Бурштинський міський 

центр первинної медико-

санітарної допомоги» 

КНП «Бурштинська центральна 

міська лікарня» 

Березень-травень 

2020 року 

5. 

Уточнити наявні схеми 

перспективного 

перепрофілювання закладів 

охорони здоров’я у разі 

масового надходження хворих 

на гостру респіраторну 

хворобу, спричинену 

коронавірусом 2019-CoV, 

переведення закладів охорони 

здоров’я на суворий 

протиепідемічний режим, 

створення мобільних медичних 

бригад з метою активного 

виявлення хворих на гостру 

респіраторну хворобу, 

спричинену коронавірусом 

2019-CoV та визначення 

ізоляторів для госпіталізації 

контактних осіб з метою їх 

обстеження та здійснення 

медичного нагляду за ними 

КНП «Бурштинський міський 

центр первинної медико-

санітарної допомоги» 

КНП «Бурштинська центральна 

міська лікарня» 

Березень 

6. 

Провести симуляційне 

навчання готовності закладів 

охорони здоров’я до 

госпіталізації хворих з гострою 

респіраторною хворобою, 

спричиненою коронавірусом 

2019-CoV 

КНП «Бурштинський міський 

центр первинної медико-

санітарної допомоги» 

КНП «Бурштинська центральна 

міська лікарня» 

Березень  

2020 року 

 

Головний спеціаліст з питань НС та ЦЗ* – Головний спеціаліст з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту міської ради 

 


