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Про затвердження Плану протиепідемічних заходів
щодо запобігання занесенню і поширенню в
установах виконання покарань та слідчих ізоляторах
ДКВС України гострої респіраторної хвороби,
спричиненої новим коронавірусом, на 2020 рік

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020
№ 211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу
СОУГО-19", Доручення Першого заступника міністра юстиції України, наказу
Міністерства юстиції України від 12.03.2020 № 899/5 «Про заходи щодо
запобігання занесенню та поширенню гострої респіраторної хвороби,
спричиненої кроронавірусом 2019-пСоУ», та з метою недопущення занесення
і поширення на території установ виконання покарань та слідчих ізоляторів
Державної кримінально-виконавчої служби України, закладів охорони здоров'я
Державної установи «Центр охорони здоров'я Державної кримінальновиконавчої служби України» випадків гострих респіраторних захворювань,
спричинених новим коронавірусом
НАКАЗУЄМО:
1. Затвердити «План протиепідемічних заходів щодо запобігання
занесенню і поширенню в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах
ДКВС України гострої респіраторної хвороби, спричиненої новим
коронавірусом, на 2020».
2. Начальникам міжрегіональних управлінь з питань виконання
кримінальних покарань Міністерства юстиції, керівникам філій ЦОЗ ДКВС
України забезпечити виконання Плану протиепідемічних заходів щодо

запобігання занесенню і поширенню в установах виконання покарань та
слідчих ізоляторах ДКВС України гострої респіраторної хвороби, спричиненої
новим коронавірусом, на 2020 рік.
3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на начальників
міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань
Міністерства юстиції України, начальників державних установ в м. Києві,
Київській, Житомирській, Черкаській та Чернігівській областях, начальників
філій ЦОЗ ДКВС України та командира підрозділу воєнізованого формування
«ЦИКЛОН-ЦЕНТР».

Директор Державної установи
«Центр охорони здоров'я Державної
кримінально-внконавчої служби
України»
С.Г. Васильєв

В„о. начальника Департаменту з
питань виконання кримінальних
покарань
полковник внутрішньої служби
П.М. Тітовець

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ЦОЗ ДКВС України, Департаменту
з питань виконання кримінальних покарань
« »
03
2020 року
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ПЛАН
протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і поширенню в установах виконання покарань та
слідчих ізоляторах ДКВС України гострої респіраторної хвороби, спричиненої новим коронавірусом,
на 2020 рік
№
Відповідальні за
Найменування заходу
Строк виконання
з/п
виконання

1

2

2.1

Провести
екстрені засідання комісій з інфекційного
контролю для прийняття необхідних оперативних рішень
щодо попередження занесення і поширення гострої
Установи виконання
респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 8АК8покарань та слідчі
СоУ-2 на територію органів, установ виконання покарань,
ізолятори ДКВС України
слідчих ізоляторів, ввести в дію план протиепідемічних
заходів щодо запобігання занесенню і поширенню випадків ЗОЗ ЦОЗ ДКВС України
гострої респіраторної хвороби, спричиненої новим
коронавірусом.
Застосувати в органах і установах виконання покарань,
слідчих ізоляторах (далі - органи і установи) обмежувальні
протиепідемічні заходи з метою попередження занесення
збудника інфекції 8АК8-СоУ-2 на територію установ, а
саме:
Максимально обмежити доступ на територію органів та

Установи виконання
покарань та слідчі
ізолятори ДКВС України

Негайно

3 13.03.2020

ЗОЗ ЦОЗ ДКВС України
Установи виконання

3 13.03.2020 по

2

№
з/п

2.2

2.3

2.4

2.5

Найменування заходу

Відповідальні за
виконання

установ осіб, які не задіяні в організації і забезпеченні
покарань та слідчі
ізолятори ДКВС України
нормальної життєдіяльності органів і установ.
Обмежити виїзди персоналу у службові відрядження,
проведення масових заходів за участі персоналу органів і
установ (загальні обшуки, у тому числі із залученням
персоналу інших установ, збори, тренування тощо), а також
Установи виконання
за участі засуджених та осіб, узятих під варту, в рамках
покарань та слідчі
проведення з ними соціально-виховних заходів (культурно- ізолятори ДКВС України
масових та спортивних заходів, богослужінь тощо), у тому
числі із залученням представників громадських та інших
організацій.
Обмежити переміщення засуджених та осіб, узятих під
варту, за виключенням необхідності надання невідкладної
стаціонарної медичної допомоги та хворих на активну
форму туберкульозу.
Забезпечити у разі введення карантинних заходів надання
короткострокових побачень засудженим з родичами та
іншими особами виключно з використанням засобів ІРтелефонії та відеозв'язку через глобальну мережу Інтернет
(8куре) у спеціально обладнаних приміщеннях згідно з
Порядком організації надання засудженим доступу до
глобальної мережі Інтернет, затвердженого наказом
Міністерства юстиції України від 19.10.2017 № 3233/5
Мінімізувати
кількість працівників, які контактують з
відвідувачами установи.

Установи виконання
покарань та слідчі
ізолятори ДКВС України

Строк виконання
04.04.2020

3 13.03.2020 по
04.04.2020

3 13.03.2020 по
04.04.2020

Установи виконання
покарань та слідчі
ізолятори ДКВС України

3 13.03.2020 по
04.04.2020

Установи виконання
покарань та слідчі

3 13.03.2020 по
04.04.2020

з

№
з/п

Найменування заходу

Відповідальні за
виконання

Строк виконання

ізолятори ДКВС України
Налагодити тісну взаємодію з судовими органами щодо
можливості проведення судових засідань переважно в
режимі відеоконференції.

Установи виконання
покарань та слідчі
ізолятори ДКВС України

3 13.03.2020 по
04.04.2020

3

У
випадку
введення
карантинних
та
інших
протиепідемічних заходів у зв'язку з поширенням
коронавірусної інфекції у місці дислокації органів і
установ, вирішувати у встановленому порядку питання
щодо введення в установах режиму особливих умов
відповідно до статті 105 Кримінально-виконавчого кодексу
України та статті 19 Закону України «Про попереднє
ув'язнення».

Установи виконання
покарань та слідчі
ізолятори ДКВС України

Негайно,
до покращення
епідситуації

4

У разі введення режиму особливих умов вжити комплекс
додаткових режимних заходів, спрямованих на посилення
охорони установ, ізоляції засуджених та осіб, узятих під
варту, у тому числі тимчасової відміни побачень, будь-яких
відвідувань установ, за винятком
представниками
контролюючих органів та надання правової допомоги,
переміщення засуджених та осіб, узятих під варту, поза
межами установ тощо.

Установи виконання
покарань та слідчі
ізолятори ДКВС України

Негайно

2.6

4

№
з/п

Найменування заходу

5

Забезпечити
в
окремому
блоці
з
дотриманням
протиепідемічного режиму ізоляцію засуджених та осіб,
узятих під варту, які поступили в установу терміном на 14
діб.

6

Забезпечити призначення позаштатних дезінфекторів з
числа
засуджених,
які залишені
для роботи з
господарського обслуговування, проведення з ними
інструктажу щодо роботи з дезінфекційними засобами.

7

7.1

Організувати заходи з посилення режиму поточної
дезінфекції та наскрізного провітрювання в кімнат для
очікування громадян, прохідних коридорів КІШ по
пропуску людей, приміщень та кімнат для надання
побачень, прийому і видачі посилок (передач) і бандеролей,
кабінетів для проведення слідчих дій, автомобілів
спеціалізованого
призначення,
місць
дислокації
воєнізованих формувань та інших потенційно небезпечних
об'єктів, рухомих засобів тощо, а саме:
Проведення вологого прибирання з використанням миючих
та дезінфекційних засобів і провітрювання не рідше, ніж
кожні 3 години та після закінчення робочого дня/зміни, а
для місць підвищеної прохідності, загального масового

Відповідальні за
виконання
Установи виконання
покарань та слідчі
ізолятори ДКВС
України
ЗОЗ ЦОЗ ДКВС
України

Установи виконання
покарань та слідчі
ізолятори ДКВС України
ЗОЗ ЦОЗ ДКВС України

Установи виконання
покарань та слідчі
ізолятори ДКВС України
ЗОЗ ЦОЗ ДКВС України

Строк виконання

Негайно

Негайно,
до покращення
епідситуації

Негайно,
до покращення
епідситуації

5

№

з/п

Найменування заходу

Відповідальні за
виконання

Строк виконання

користування не рідше, ніж кожні 2 години;

7.2

8

9

Проведення ретельного прибирання і обробку поверхонь,
місць контакту рук працівників і відвідувачів/клієнтів
Установи виконання
(ручки дверей, місця сидіння, раковини, столик, кухонні
покарань та слідчі
покриття, переговорні кімнати, конференц-зали тощо) ізолятори ДКВС України
спиртовмісними дезінфекційними засобами з мінімальним ЗОЗ ЦОЗ ДКВС України
терміном експозиції;
Забезпечити доступ до засобів індивідуального захисту
медичних працівників, персоналу ДКВС України які задіяні
у проведенні протиепідемічних заходів (у т.ч. персоналу у
Установи виконання
КІШ по пропуску людей, прийому передач, персоналу, який
покарань та слідчі
залучається для виконання завдань з переміщення ізолятори ДКВС України
засуджених та осіб, узятих під варту під охороною ЗОЗ ЦОЗ ДКВС України
зустрічних) та одноразових медичних масок для осіб з
симптомами гострого респіраторного захворювання.
Посилити
контроль
за
використанням
засобів
індивідуального захисту в місцях ймовірного інфікування
коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2.

Установи виконання
покарань та слідчі
ізолятори ДКВС України
ЗОЗ ЦОЗ ДКВС України

10

Забезпечити в приміщеннях для очікування громадян або у
Установи виконання
КІШ по пропуску людей
проведення температурного
покарань та слідчі
скринінгу всього персоналу органів і установ, осіб, які
ізолятори ДКВС України
відвідують установи за специфікою своєї діяльності,
родичів та інших громадян, які прибувають на побачення, ЗОЗ ЦОЗ ДКВС України

Негайно,
до покращення
епідситуації

Негайно,
до покращення
епідситуації

Негайно, до
покращення
епідситуації

3 13.03.2020, до
покращення
епідситуації

б

№
з/п

11

12

13

14

15

Найменування заходу

Відповідальні за
виконання

адвокатів та інших фахівців у галузі права, представників
засобів масової інформації та інших осіб, які відвідують
установи.
Заборонити пропуск на територію установ відвідувачів без
Установи виконання
індивідуальних медичних масок, а також у разі виявлення в
покарань та слідчі
них ознак гострого респіраторного захворювання, а також
ізолятори ДКВС України
осіб, у яких виявлено підвищення температури тіла або які
303 ЦОЗ ДКВС України
відмовились від проведення медичного огляду.
Не допускати до служби та роботи осіб з підвищенням
Установи виконання
температури тіла, симптомами гострого респіраторного
покарань та слідчі
захворювання з обов'язковим повідомленням про дану ізолятори ДКВС України
особу медичним працівникам ЦОЗ ДКВС України.
303 ЦОЗ ДКВС України
При наявності симптомів гострої респіраторної інфекції
Установи виконання
серед персоналу ДКВС України під час несення служби/
покарань та слідчі
роботи забезпечити його ізоляцію та повідомити про даний ізолятори ДКВС України
випадок медичного працівника.
ЗОЗ ЦОЗ ДКВС України
Визначити в установах приміщень для додаткового (у разі
Установи виконання
потреби) розгортання ізоляторів для тимчасової ізоляції
покарань та слідчі
осіб з ознаками гострої респіраторної хвороби, спричиненої
ізолятори ДКВС України
коронавірусом 8АК8-СоУ-2, у т.ч. майна і матеріальних
ЗОЗ ЦОЗ ДКВС України
засобів, при необхідності забезпечити його розгортання.
Проводити активне виявлення, шляхом здійснення ЗОЗ ЦОЗ ДКВС України
щоденного візуального огляду, температурного скринінгу
Установи виконання
та опитування засуджених та осіб, узятих під варту.
покарань та слідчі

Строк виконання

Негайно, до
покращення
епідситуації

Негайно

Негайно

Негайно

3 13.03.2020,
до покращення
епідситуації

7

№
з/п

Найменування заходу

Відповідальні за
виконання

Строк виконання

ізолятори ДКВС України

16

У разі виявлення хворого з ознаками респіраторного
захворювання, забезпечити тимчасову ізоляцію хворого
СОУГО-19 (підозрою) з проведення повного комплексу
робіт,
необхідного
для
виключення
можливості
внутрішньолікарняного поширення гострої респіраторної
хвороби, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2.

17

Забезпечити стаціонарне лікування в закладах охорони
здоров'я МОЗ України хворих СОУГО-19 з забезпеченням
охорони засудженого та особи, узятої під варту.

18

19

Забезпечити використання індивідуальних засобів захисту
органів дихання та шкіри (респіраторів, окулярів, щитків
для лиця, рукавичок, халатів/костюмів) під час оформлення
осіб з симптомами
гострої респіраторної хвороби,
візуального огляду та опитування, при встановленні
діагнозу СОУГО-19 негайно інформувати (подати екстрене
повідомлення) представникам лабораторних центрів МОЗ
України/Держпродспоживслужби України та закладам
охорони здоров'я
за територіальним принципом
про
виявлення осіб з ознаками СОУГО-19.
Забезпечити осіб, які залучені до розслідування випадків
захворювання, діагностики та надання допомоги хворим та
особам з підозрою на гостру респіраторну хворобу,
спричинену
коронавірусом
8АК8-СоУ-2,
засобами

3 0 3 ЦОЗ ДКВС України
Установи виконання
покарань та слідчі
ізолятори ДКВС України

Негайно

ЗОЗ ЦОЗ ДКВС України
Негайно, при
Установи виконання
виявленні хворого
покарань та слідчі
ізолятори ДКВС України

ЗОЗ ЦОЗ ДКВС України
Негайно, при
Установи виконання
виявленні хворого
покарань та слідчі
ізолятори ДКВС України

ЗОЗ ЦОЗ ДКВС України

Негайно, при
виявленні хворого

8

№
з/п

Найменування заходу

Відповідальні за
виконання

Строк виконання

індивідуального захисту, а саме: ізоляційними халатами або
костюмами біозахисту, респіраторами класу захисту не
нижче РРР2, захисними окулярами або щитками,
рукавичками
медичними
нітриловими
та
масками
медичними (хірургічними).

20

Забезпечити
дезінфекцію
використаних
засобів
індивідуального захисту органів дихання та шкіри,
тимчасове зберігання та утилізацію медичних відходів
згідно вимог чинного законодавства.

ЗОЗ ЦОЗ ДКВС України
Установи виконання
покарань та слідчі
ізолятори ДКВС України

3 12.03.2020

ЗОЗ ЦОЗ ДКВС України
21

22

23
24

Забезпечити динамічне медичне спостереження за особами,
які мали контакт з хворим СОУГО-19.

Завідувачам
медичних
частин/начальникам
лікарень
надавати щоденну інформацію (за період з 18 години
минулого дня до 18 години поточного дня) за
підпорядкованістю (ЦОЗ ДКВС) про захворюваність,
санітарно-епідемічний стан в органах і установах, проведені
заходи та необхідну допомогу.
Негайно надавати доповідь за підпорядкованістю про
виявлення хворого (підозрілого) на коронавірусну хворобу
2019 (СОУГО-19), вжитих заходах та необхідну допомогу.
Посилити контроль за об'єктами харчування,

Установи виконання
покарань та слідчі
ізолятори ДКВС України

При виявленні
хворого

ЗОЗ ЦОЗ ДКВС України
Установи виконання
покарань та слідчі
ізолятори ДКВС України
ЗОЗ ЦОЗ ДКВС України

Установи виконання

До 19 години
щоденно
Негайно,
при виявленні
хворого

9

№
з/п

Найменування заходу
водозабезпечення, санітарним станом установи та
проведення поточних дезінфекційних заходів.

Відповідальні за
виконання
покарань та слідчі
ізолятори ДКВС України
ЗОЗ ЦОЗ ДКВС України

25

26

27

Організувати проведення роз'яснювальної роботи серед
персоналу органів і установ, а також засуджених та осіб,
ЗОЗ ЦОЗ ДКВС України
узятих під варту, щодо проявів та профілактики
коронавірусної хвороби 2019 (СОУШ-19).

Строк виконання
Негайно,
до покращення
епідситуації

Негайно

Забезпечити готовність закладів охорони здоров'я ЦОЗ
ДКВС України до виявлення та ізоляції хворих на гостру
респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом 8АК8СоУ-2, зокрема наявність необхідних лікарських засобів,
ЦОЗ ДКВС України
Березень - квітень
дезінфекційних засобів та засобів індивідуального захисту,
забезпечення
пульсоксиметрами,
апаратами
штучної
вентиляції легень, концентратори кисню тощо.
Розробити
нові або удосконалити
наявні
схеми
перспективного
перепрофілювання закладів
охорони
здоров'я у разі масового надходження хворих на гостру
Установи виконання
респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом 8АК.8покарань та слідчі
СоУ-2, переведення усіх закладів охорони здоров'я на ізолятори ДКВС України
Березень
суворий протиепідемічний режим, створення мобільних
ЗОЗ
ЦОЗ
ДКВС
України
медичних бригад з метою активного виявлення хворих на
ЗОЗ МОЗ України
гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом
8АЯ8-СоУ-2, та визначення ізоляторів для госпіталізації
контактних осіб з метою їх обстеження та здійснення

10

№
з/п

28

29

ЗО

31

32

Найменування заходу

Відповідальні за
виконання

медичного нагляду за ними.
Проводити заняття з медичними працівниками з питань
епідеміології, клінічного перебігу, діагностики та лікування ЗОЗ ЦОЗ ДКВС України
гострої респіраторної хвороби, спричиненої корона вірусом
8АК8-СоУ-2.
Провести симуляційне навчання готовності закладів
охорони здоров'я щодо виявлення хворих з гострою ЗОЗ ЦОЗ ДКВС України
респіраторною хворобою, спричиненою коронавірусом
Установи виконання
8АК8-СоУ-2. Відпрацювати алгоритм дій щодо розвитку
покарань та слідчі
подій: від поодиноких випадків захворювання до ізолятори ДКВС України
масштабного поширення вірусу всередині країни.
Забезпечити постійне оновлення клінічних настанов
діагностики,
лікування
та
профілактики
гострої
ЦОЗ ДКВС України
респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 8АК8СоУ-2.
Розроблювати рекомендації з планування заходів щодо
запобігання занесенню та поширенню в установах ДКВС
небезпечних інфекційних хвороб і порядку взаємодії 3
ЦОЗ ДКВС України
закладами охорони здоров'я МОЗ України та надавати
зазначену інформацію до структурних підрозділів ЦОЗ
ДКВС України.
Організувати проведення роз'яснювальної роботи серед
ЗОЗ ЦОЗ ДКВС України
засуджених щодо можливості заміни тривалих побачень
Установи виконання
короткостроковими відповідно до частини шостої статті 110
покарань та слідчі
Кримінально-виконавчого кодексу України, а також

Строк виконання

Щотижнево

До 20.03.2020

Березень-травень

Березень-травень

Негайно

11

№
з/п

33

Відповідальні за
виконання

Найменування заходу
тимчасово обмежити надання короткострокових побачень у
відкритих умовах.

ізолятори ДКВС України

Налагодити тісну взаємодію із конвойними підрозділами
Національної гвардії України щодо обміну інформацією про
зміни в курсуванні планових залізничних варт.

Установи виконання
покарань та слідчі
ізолятори ДКВС України

В.о. начальника управління з питань
організації охорони Департаменту з
питань виконання кримінальних покарань
полковник внутрішньоі^іужби України
С.І. Боярчук

Строк виконання

Негайно

Заступник директора Державної установи
«Центр охорони здоров'я
Державної кримінально-викоц^вчої
служби Україниж.—-Л /
С,
М.В. Злобинець

