
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства охорони здоров’я 

України  

від_____________№___________ 

 

 

 

Рекомендації щодо дій державних установ обласних та Київського 

міського лабораторних (у тому числі на всіх видах транспорту) центрів 

Міністерства охорони здоров’я України при виявленні особи, яка 

відповідає визначенню випадку COVID-19 

Ці Рекомендації призначені для фахівців державних установ обласних та 

Київського міського лабораторних (у тому числі на всіх видах транспорту) 

центрів Міністерства охорони здоров’я України та стосуються: 

 

1) отримання екстреного повідомлення за формою первинної 

облікової документації № 058/о «Екстрене повідомлення про інфекційне 

захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на 

щеплення» затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10 

січня 2006 року № 1, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 08 червня 

2006 року за № 686/12560 (далі – ф. № 058/о);  

 

2) організації та проведення епідеміологічного розслідування випадків  

COVID-19 відповідно до Алгоритму дій лікарів-епідеміологів при виявленні 

особи на  COVID-19, який наведено в додатку 1 до цих Рекомендацій; 

 

3) в строк до 4-х годин з моменту отримання екстреного повідомлення 

надсилання інформації на електронну адресу ДУ «ЦГЗ МОЗ України» 

ihr@phc.org.ua за Формою звіту про випадок підозри на COVID-19 (далі - 

Форма), яка наведена в додатку 2 до цих Рекомендацій. 

Розділи 1-3 Форми заповнюються при первинному повідомленні на 

підозрілі випадки COVID-19. 

Розділ 4 Форми заповнюється після отримання інформації про результат 

захворювання підтверджених випадків COVID-19, як тільки він стане відомим, 

але не пізніше 30 днів з моменту оформлення первинного повідомлення. 

 

4) проведення дослідження методом полімеразної ланцюгової реакції 

зразка матеріалу відібраного від особи, яка відповідає визначенню випадку 

COVID-19 відповідно до Алгоритму дій щодо лабораторного обстеження осіб 

у вірусологічних лабораторіях, які відповідають визначенню випадку COVID-

19, який наведено в додатку 3 до цих Рекомендацій; 

 

5) доставки відібраних зразків матеріалів до вірусологічної референс-

лабораторії ДУ «ЦГЗ МОЗ України» з дотриманням вимог транспортування із 

обов’язковим заповненням Направлення на лабораторне тестування особи,  
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яка відповідає визначенню випадку COVID-19, яке наведене в додатку 4 цих 

Рекомендацій; 

 

6) здійснення комунікацій із населенням щодо загальних правил 

профілактики гострих респіраторних вірусних інфекцій. 

 

 

Генеральний директор Директорату  

громадського здоров’я                                                         А. СКІПАЛЬСЬКИЙ 
 

 


