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Головам районних державних
адміністрацій, головам об’єднаних
територіальних громад області

ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України»
висловлює Вам свою глибоку повагу та з метою попередження епідемії
СОУШ-19 на території області рекомендує в період карантину, що
встановлений в Україні з 12 березня по 3 квітня 2020 року проводити
наступні карантинні заходи:
1. Вжити заходів щодо мінімізації контактів хворого (підозрілого) на
захворювання з медичним персоналом та іншими оточуючими, для чого
зобов’язати заклади первинної медико-санітарної допомоги та станції
швидкої допомоги виїжджати на виклик хворих з симптомами, що
підпадають під визначення підозрілого випадку на СОУГО-19.
Транспортування таких хворих до місця госпіталізації здійснювати
спеціальним медичним транспортом.
2. Визначити, привести до готовності та у разі виникнення випадків
застосовувати мережу закладів охорони здоров’я та, можливо,
приміщення інших закладів для госпіталізації хворих (підозрілих),
ізоляції контактних та обсервації осіб, що покинули територію карантину.
3. Вжити заходів щодо використання 313 медичними працівниками при
наданні медичної допомоги хворим або з підозрою на захворювання.
4. Призупинити діяльність навчально-виховних закладів.
5. Заборонити масові зібрання громадян (мітинги, сесії, лекції, богослужіння
в культових спорудах, тощо).
6. Заборонити усі спортивні заходи.
7. Призупинити' діяльність культурно-розважальних закладів (кінотеатрів,
музеїв, виставок, тощо).
8. Призупинити діяльність закладів громадського харчування та
непродовольчої торгівлі (магазини торгівельних центрів та ринків).
9. Призупинити діяльність перукарень, салонів красоти та татуаж-салонів,
масажних салонів, басейнів, лазень, комп’ютерних клубів.

10.Заборонити проведення будь яких святкових заходів,
11. Керівникам підприємств, установ та організацій забезпечити щоденну
перевірку стану здоров’я працівників шляхом опитування та при
необхідності вимірювання температури тіла безконтактним методом.
12.3абезпечити працівників установ та організацій, які контактують з
населенням (поліклініки, магазини, державні установи, аптеки, житловокомунальні служби, поштові та банківські заклади,тощо) масками, які
змінювати кожні 2-3 години з подальшим їх знищенням.
13.Керівникам закладів, установ та організацій, підприємств усіх форм
власності які відвідують громадяни (поліклініки, магазини, державні
установи, аптеки, житлово-комунальні служби, поштові та банківські
заклади, вокзали, тощо) забезпечити проведення постійних щоденних
заходів з дезінфекції. Для цього в кожній установі при вході має бути
встановлений дозатор з дезінфекційним засобом для обробки рук. Крім
того потрібна щоденна дезінфекція дверних ручок, перил, санвузлів, тощо
для чого, при можливості, запроваджувати закриття закладів 2-3 рази на
день на санітарну годину.
14. Рекомендувати керівникам закладів, установ та організацій, підприємств
усіх форм власності та господарювання на час карантину надавати
працівникам відпустки та можливість працювати дистанційно.
15. Здійснювати
щоденну дезінфекцію громадського приватного та
комунального транспорту.
16.Вжити заходів щодо проведення контролю за дотриманням карантинних
заходів в області.
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Заслужений лікар України

Лутай ТО.
0987472343

