ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 162
м.Київ

13 03 2020 р.

Про заходи щодо запобігання занесенню і поширенню
на території України гострої респіраторної хвороби,
спричиненої коронавірусом 2019-nCoV
Враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 11.03.2020
№ 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу
COVID-19», розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.02.2020
№ 93-р «Про заходи щодо запобігання занесенню і поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом
2019-nCoV», накази Міністерства охорони здоров’я України від 24.01.2020
№ 185 «Про заходи щодо недопущення занесення і поширення на території
України випадків захворювань, спричинених новим коронавірусом,
виявленим у місті Ухань (провінція Хубей, Китай)» (зі змінами, внесеними
наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10.02.2020 № 292), від
25.02.2020 № 552 «Про затвердження та впровадження стандартів медичної
допомоги при коронавірусній хворобі 2019 (COVID-19)» й протокол
засідання Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій Київської міської державної адміністрації «Про
додаткові заходи запобігання поширенню нової коронавірусної інфекції
(COVID-19)» від 11.03.2020 № 9:
1. Керівникам установ, організацій та підприємств НАН України (далі –
організацій):
1.1. Під персональну відповідальність взяти до відома та керівництва
постанову Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (додається),
якою встановлено заборону щодо проведення масових заходів, у яких
запланована участь понад 200 осіб, на період з 12 березня до 3 квітня 2020
року та довести до відома працівників:
– Рекомендації щодо дій при виявленні особи, яка відповідає
визначенню випадку 2019-nCoV, затверджених наказом Міністерства
охорони здоров’я України від 24.01.2020 № 185 (зі змінами додається).
– Стандарти медичної допомоги «Коронавірусна хвороба 2019
(COVID-19)», затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України
від 25.02.2020 № 552.
1.2. Врахувати, що Постійною комісією з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської міської державної
адміністрації (протокол від 11.02.2020 № 9 додається) запроваджено
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додаткові (порівняно з Кабінетом Міністрів України) обмежувальні заходи на
території міста Києва.
1.3. Забезпечити за можливості запровадження дистанційного режиму
праці співробітників організацій.
1.4. Організувати відправлення у відпустку співробітників організацій,
які мають частково невикористані відпустки за минулі періоди, а також, за
можливості, використання чергових відпусток іншими співробітниками, які
мають на це право відповідно до законодавства.
1.5. Відтермінувати проведення в організаціях конференцій, семінарів,
нарад та інших заходів.
1.6. Припинити відрядження співробітників організацій за кордон та
всередині країни, а також прийом іноземних делегацій.
1.7. Організувати роботу організацій таким чином, щоб мінімізувати
доступ на їхню територію сторонніх відвідувачів.
2. Директору Державної наукової установи «Центр інноваційних
медичних технологій НАН України» І.М. Тодурову забезпечити:
2.1. Готовність установи для надання медичної допомоги особам, які
відповідають визначенню випадку 2019-nCoV, підтримуючи необхідний
запас засобів медичного призначення, захисного одягу, засобів захисту
органів дихання, профілактичних препаратів, дезінфекційних засобів тощо.
2.2 Негайну ізоляцію у місці виявлення особи, що відповідає
визначенню
випадку
2019-nCoV,
з
подальшою
евакуацією
(транспортуванням) і госпіталізацією в інфекційний стаціонар з дотриманням
вимог протиепідемічного режиму.
2.3. Негайне інформування Державної установи «Центр громадського
здоров’я
Міністерства
охорони
здоров’я
України»
(е-mail: info@phc.org.ua;ihr@phc.org.ua) про виявлення особи, що
відповідає визначенню випадку 2019-nCoV.
2.4. Проведення додаткових навчань медичного персоналу з питань
дотримання вимог протиепідемічного режиму, біологічної безпеки та
біологічного захисту при виявленні особи, що відповідає визначенню
випадку 2019-nCoV.
3. Взяти до уваги, що при Президії НАН України створено робочу
групу з проблем (наслідків) поширення коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні
(постанова Президії НАН України від 11.03.2020 № 90).
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
Управління справами НАН України.
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