
 

КЕРІВНИК РОБІТ 

З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНОЇ НАДЗВИЧАЙНОЇ 

СИТУАЦІЇ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ ДЕРЖАВНОГО РІВНЯ  ПОВЯЗАНОЇ 

ІЗ ПОШИРЕННЯМ КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ COVID-19 

НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА МИРГОРОДА 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ   
 

 

« 26 »  січня     2021 року    м. Миргород    № 44 

 

Про  організацію тестування 

на визначення антигена корона- 

вірусу SARS-СоV-2 на території 

Полтавської області 

 

Відповідно до статей 75 Кодексу цивільного захисту України, Положення про штаб з 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх 

справ від 26.12.2014 р. № 1406, зареєстрованого в Мін'юсті України 16.01.2015 за № 47/26492,  

та відповідно до розпорядженням керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної 

надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня пов’язаної із поширенням 

коронавірусної хвороби COVID-19 від 17 грудня 2020 року № 157 «Про організацію тестування 

на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2» повинно 

бути забезпечено проведення тестування на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2  

відповідно до галузевих стандартів надання медичної допомоги хворим на гостру респіраторну 

хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 наступним особам, незалежно від 

наявності у них декларації: 

з підозрою на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-

CoV-2;  

з ознаками інших ГРВІ;  

з встановленим діагнозом пневмонії; 

що були у тісному контакті з особою з підтвердженим випадком гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (не раніше ніж на 8 день після 

контакту); 

що підлягають плановій госпіталізації. 

Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 11 січня 2021 року № 19 «Про 

Розподіл експрес-тестів для визначення антигена коронавірусу SARS-CoV- 2, закуплених за 

кошти Державного бюджету України на 2020 рік» здійснено розподіл 1,8 млн. експрес-тестів 

для визначення антигена коронавірусу SARS- CoV-2 для забезпечення потреби закладів 

охорони здоров'я, які проводять попередню діагностику гострої респіраторної хвороби COVID-

19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

З метою виконання розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків медико-

біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня пов’язаної із 

поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 від 17 грудня 2020 року № 157 «Про 

організацію тестування на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом 

SARS-CoV-2»: 

 

1. Начальнику відділу охорони здоров'я Миргородської міської ради: 

- взяти під особистий контроль питання щодо організації тестування на визначення 

антигена коронавірусу SARS-CoV-2 у відповідності до Стандарту медичної допомоги 

«Коронавірусна хвороба (COVID-19)», затвердженого наказом МОЗ від 28 березня 2020 року 

№ 722 (зі змінами). 

- вжити заходи щодо отримання та раціонального використання експрес-тестів для 

визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, що були розподілені наказом МОЗ від 11 

січня 2021 року№ 19. 



 

 

2. Загальний контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Керівник робіт з ліквідації  

надзвичайної ситуації   п/п  Олександр Острянин 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


