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ЦОЗ  ДКВС  України  уважно  розглянуто  Ваш  запит  стосовно  проведення 

протиепідемічних  заходів  у  закладах  охорони  здоров'я  та  установах  ДКВС 

України  гострої  респіраторної  хвороби  спричиненої  вірусом  SARSCoV2 

інформуємо. 

Станом  на  12  червня  2020  року  в  установах  виконання  покарань  та 

слідчих  ізоляторах,  на  території  яких  функціонують  структурні  підрозділи  ЦОЗ 

ДКВС  України  зареєстровано  31  лабораторно  підтверджених  випадків  на 

COVID19.  З  них  2  ув'язнених,  2  засуджених,  23  працівники  ДКВС  України,  4 

медичних  працівники  ЦОЗ  ДКВС  України. 

В  установах  ДКВС  України  проводяться  режимнокарантинні  заходи, 

спрямовані  на  виявлення  потенційно  хворих  осіб,  як  серед  персонал) 

Державної  кримінальновиконавчої  служби  України  та  недопущення 

поширення  захворювання  на  COVID19  серед  осіб,  узятих  під  варту  і 

засуджених.  У  зв'язку  із  перебуванням  засуджених  та  осіб,  узятих  під  варту  у 

«закритому  колективі»  є  реальна  загроза  занесення  та  швидкого  поширення 

захворювання  на COVID19  серед  спецконтингенту. 

Відповідно  до  Указу  Президента  України  №  87/2020  про  введення  в  дію 

рішення  Ради  національної  безпеки  і оборони  України  від  13 березня  2020  року 

«Про  невідкладні  заходи  щодо  забезпечення  національної  безпеки  в  умовах 

спалаху  гострої  респіраторної  хвороби  COVID19,  спричиненої  коронавірусом 

SARSCoV2»,  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  11.03.2020  № 2 1 1 

«Про  запобігання  поширенню  на  території  України  коронавірусу  COVID19», 

доручення  першого  заступника  міністра  юстиції  України,  наказу  Міністерства 

юстиції  України  від  12.03.2020  №  899/5,  та  з  метою  недопущення  занесення  і 

поширення  випадків  гострої  респіраторної  хвороби  COVID19,  спричиненої 

коронавірусом  SARSCoV2  серед  засуджених  та  осіб,  узятих  під  варту 

персоналу  ДКВС  України  та  медичних  працівників  в  установах  виконання 

покарань  та  слідчих  ізоляторах  на  території  яких  функціонують  заклади 

охорони  здоров'я  ЦОЗ  ДКВС  України  проводяться  наступні  заходи,  а  саме: 

  з  13.03.2020  в  установах  виконання  покарань,  слідчих  ізоляторів, 

запроваджено  обмежувальні  протиепідемічні  заходи  з  метою  попередження 

Андрейців  І. 
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Щодо подання  інформації 

Шановна  пані  Ірина! 
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? 

занесення  збудника  інфекції  SARSCoV2  на  територію  установ.  Наказом 

Міністерства  юстиції  України  від  13.03.2020  №  950/5  «Про  запобігання 

поширенню  на  територію  установ  виконання  покарань,  слідчих  ізоляторів, 

закладів  охорони  здоров'я  ДКВС  України  коронавірусу  COVID19»  на  час 

карантину  введено  заборони  відвідування  установ  виконання  покарань  та 

слідчих  ізоляторів  представниками  засобів  масової  інформації,  об'єднань 

громадян,  релігійних  та  благодійних  організацій,  крім  працівників 

правоохоронних  органів та  суду. 

  медичними  працівниками  проводиться  щоденний  температурний 

скринінг  безконтактними  інфрачервоними  термометрами  щодо  виявлення 

простудних  захворювань  персоналу  ДКВС  України,  відвідувачів  установ, 

засуджених  та  осіб, узятих  під  варту; 

  визначені  приміщення  для  тимчасової  ізоляції  осіб  з  симптомами  на 

коронавірусну  хворобу  2019  (COVID19); 

  при  виявлені  хворого  на COVID19  (підозрі)  проводиться: 

  ізоляція  і  симптоматичне  лікування  у  інфекційному  ізоляторі 

медичної  частини  ЦОЗ  ДКВС  України; 

  проведення  ПЛРтестування  (мобільні  бригади,  лабораторні  центри 

МОЗ  України); 

  при  підтвердженні  COVID19  у  легкому  або  середньому  ступеню 

тяжкості  хворий  лікується  у  медичній  частині.  Хворого  у  важкому  стані 

терміново  госпіталізують  в найближчий  заклад  охорони  здоров'я  МОЗ  України, 

який  визначений  для  надання  медичної  допомоги  по територіальному  принципу 

відповідно  до  клінічних  маршрутів  з  дотриманням  вимог  протиепідемічного 

режиму; 

  контактним  особам  проводиться  ПЛРтестування,  персонал  ДКВС 

України  відправляється  на  самоізоляцію  терміном  на  14  діб.  Ув'язненні  та 

засуджені  ізолюються,  проводиться  постійне  медичне  спостереження,  терміном 

на  14 діб. 

  організовані  заходи  з  посилення  режиму  поточної  дезінфекції  та 

наскрізного  провітрювання  приміщень. 

Охоплено  ПЛРтестуванням  на  виявлення  РНК  вірусу  SARSCoV2,  які 

підлягали  тестуванню  відповідно  наказу  МОЗ  України  від  28.03.2020  №  722 

«Організація  надання  медичної  допомоги  хворим  на  коронавірусну  хворобу 

(COVID19)»  (зі  змінами)  566  осіб,  з  них  персонал  ДКВС  України  304  особи, 

медичні  працівники  ЦОЗ  ДКВС  України    60  осіб,  ув'язнених  та  засуджених  

202  особи. 

При  вивезені  за  межі  установ  на  судові  засідання,  слідчі  дії,  консультації 

до  лікувальних  закладів  МОЗ  України  тощо,  засуджені  та  особи,  узяті  під  варту 

забезпечуються  медичними  масками. 

Питання  стосовно  звільнених  з  установ  виконання  покарань 

ДКВС  України  та  забезпечення  медичними  масками  та  антисептиками  для  рук 

при  звільнені  не  належать  до  компетенції  ЦОЗ  ДКВСУкраїни. 

З  повагою  — ч̂  ,  / 

Заступник  директора  &  М.В.  Злобинець 

Перерва О.М.  х  Ф 


