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Додаток 1 
до Плану протиепідемічних заходів


Схема
плану протиепідемічної готовності та проведення протиепідемічних заходів у лікувально-профілактичних  закладах області на випадки захворювань, спричинених  коронавірусом (2019-nCoV)

1.Передепідемічний період.
1.1. Призначити відповідальних осіб в лікувально-профілактичних закладах за проведення протиепідемічних заходів при виявлені випадку 2019-nCoV, в тому числі збір епідеміологічного анамнезу, відбір, пакування, транспортування матеріалу, подачу екстреного повідомлення.
1.2. Підготовка медичних працівників усіх спеціальностей з питань епідеміології, клініки, діагностики, лікування, дотримання вимог протиепідемічного режиму, біологічної безпеки та біологічного захисту при виявленні особи, що відповідає визначенню випадку 2019-nCoV.
1.3. Проведення розрахунків потреби закладів щодо кількості лікарських та дезінфекційних засобів, що мають віруліцидну активність, антисептиків, виробів медичного призначення, рентгенівської плівки, засобів індивідуального захисту для медичних працівників; 
1.4. Складання плану перепрофілювання ліжкового фонду лікувально-профілактичного закладу із можливим розгортанням палат інтенсивної терапії в перепрофільованих відділеннях.
1.5. Проведення навчально-тренувальних занять, в тому числі по відбору біологічного матеріалу, пакуванню та транспортуванню відповідно до Інструкції щодо відбору, зберігання та транспортування зразків матеріалів згідно додатку 5 до листа ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» від 23.01.2020 №236.  

2.Епідемічний період.
2.1. Щоденно надавати інформацію про кількість випадків 2019-nCoV до ДУ «Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України».
2.2. Забезпечити збір епідеміологічного анамнезу у осіб, що звертаються до лікувально-профілактичних закладів з підозрою на випадки 2019-nCoV та інформування ДУ «Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України».
2.3. Забезпечити:
- відбір зразків матеріалів від особи, яка відповідає визначенню випадку 2019-nCoV відповідно до Інструкції щодо відбору, зберігання та транспортування зразків матеріалів згідно додатку 5 до листа ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» від 23.01.2020 №236, із обов’язковим заповненням форми 204/0, «Направлення на мікробіологічне (бактеріологічне, вірусологічне, паразитологічне) дослідження», затвердженої наказом МОЗ України від 04.01.2001 №1;
- доставку відібраних зразків матеріалів до вірусологічної референс-лабораторії ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» у суворій відповідності вимогам до пакування P650 для інфекційних субстанцій UN 3373 категорії B;
- лікування пацієнтів, відповідно до Клінічного ведення пацієнтів, які відповідають визначенню випадку 2019-nCoV;
- встановлення медичного спостереження за контактними особами протягом 14 календарних днів.
2.4.Забезпечити: 
- поетапне перепрофілювання закладу для надання медичної допомоги пацієнтам, що відповідають визначенню випадку 2019-nCoV; створення відділень, кабінетів для прийому пацієнтів із симптомами з максимальним розмежуванням потоків здорових та хворих осіб;
- ізоляцію виявлених пацієнтів з підозрою на захворювання або підтвердженим захворюванням випадку 2019-nCoV;
- медичних працівників засобами для індивідуального захисту органів дихання, халатами, рукавичками при проведенні процедур, пов’язаних з високим ризиком інфікування; 
- контроль за проведенням дезінфекції приміщень, обладнання, інвентарю, за миттям посуду пацієнтів;
- необхідну кількість лікарських препаратів і виробів медичного призначення для хворих з випадку2019-nCoV;
- контроль за ефективною роботою вентиляційних систем та систем знезараження повітряного середовища в операційних, пульмонологічних відділенням, палатах інтенсивної терапії, інфекційних відділеннях.
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