
 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

Н А К А З 

 Київ  

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) 
 

Відповідно до статей 6, 11 Закону України «Про захист населення від 
інфекційних хвороб», підпункту 12 пункту 4 Положення про Міністерство 
охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 25 березня 2015 року № 267, з метою недопущення занесення і 
поширення на території України випадків захворювань спричинених новим 
коронавірусом виявленим у місті Ухань (провінція Хубей, Китай) 
 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Утворити та затвердити склад оперативного штабу щодо недопущення 
занесення і поширення на території України випадків захворювань, 
спричинених новим коронавірусом виявленим у місті Ухань (провінція 
Хубей, Китай) (далі – 2019-nCoV), що додається. 

 
2. Затвердити рекомендації щодо дій при виявленні особи, яка відповідає 

визначенню випадку 2019-nCoV (далі - Рекомендації), що додається. 
 
3. Міністерству охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, 

керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, 
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити: 

 
1) дотримуватись Рекомендацій, затвердженому пунктом 2 цього наказу; 
 
2)  готовність закладів охорони здоров’я 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; 

 
3) 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; 

 
4) негайне інформування Державної установи «Центр громадського 

здоров’я Міністерство охорони здоров’я України» (е-mail: info@phc.org.ua; 
ihr@phc.org.ua) про виявлення особи, що відповідає визначенню випадку 
2019-nCoV; 

 
5) 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; 

 
6) щотижневе (щочетверга) інформування щодо виконання цього наказу 

Державної установи «Центр громадського здоров’я Міністерство охорони 
здоров’я України» до покращення епідемічної ситуації пов’язаної з 2019-
nCoV. 

 
4. Державній установі «Центр громадського здоров’я Міністерства 

охорони здоров’я України» (І. Кузін) забезпечити: 
 
1) координацію та інформаційно-консультативний супровід закладів 

охорони здоров’я з організації та проведення протиепідемічних заходів з 
недопущення занесення і поширення на території України випадків 
захворювань спричинених вірусом 2019-nCoV; 

 
2) збір, узагальнення, аналіз даних та подання інформації до МОЗ 

України і Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо виявлених осіб, що 
відповідають визначенню випадку 2019-nCoV, до покращення епідемічної 
ситуації пов’язаної з 2019-nCoV; 

 
3) направлення зразків матеріалів від осіб, що відповідають визначенню 

випадку 2019-nCoV до лабораторій, що будуть визначені Всесвітньою 
організацією охорони здоров’я; 

 
4) щотижневе (щоп’ятниці) інформування МОЗ України щодо виконання 

цього наказу до покращення епідемічної ситуації пов’язаної з 2019-nCoV. 
 

5. Керівникам Київського міського та обласних лабораторних центрів 
МОЗ України та на відповідних видах транспорту: 

 
1) забезпечити посилений режим роботи санітарно-карантинних 

підрозділів у пунктах пропуску через державний кордон України; 
 



2) перевірити готовність приміщень для тимчасової ізоляції осіб, що 
відповідають визначенню випадку 2019-nCoV; 

 
3) провести додатковий інструктаж членів екіпажів літаків, морських та 

річкових суден, поїзних бригад з питань виявлення та профілактики 
захворювання, що вірогідно викликане вірусом 2019-nCoV; 

 
4) відповідно до компетенції вжити заходів щодо недопущення занесення 

і поширення на території України випадків захворювань спричинених 
вірусом 2019-nCoV. 

 
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 

В. Ляшка. 
 
 
Міністр        Зоряна СКАЛЕЦЬКА 


