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- Рахівський район – 48 осіб (з них 13 медичних працівників); 

- Тячівський район – 28 осіб (з них 2 медичних працівника); 

- Ужгородський район – 155 осіб (з них 37 медичних працівників); 

- Хустський район – 25 осіб (з них 6 медичних працівників). 

 

Станом на 0900 год. 29 травня 2020 року в області зареєстровано: 

27 випадків смерті у зв’язку із коронавірусною хворобою COVID-19; 

394 особи, які вилікувались від COVID-19. 

За інформацією державної установи „Закарпатський обласний лабораторний 

центр МОЗ України”, станом на 0900 год. 29 травня 2020 року в області: 

інцидентність (кількість нових випадків СОVID-19 за останні 7 днів на 100 

тисяч населення) становить 11,48 (при заявленому показнику не більше 12 осіб на 

100 тисяч населення);  

кількість тестувань методом полімеразно – ланцюгової реакції, проведених 

за останні 7 днів на 100 тисяч населення – 28,15 (при заявленому показнику не 

менше 12 на 100 тисяч населення); 

завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я 1-ої  хвилі  - 28,61 % 

(при заявленому показнику не більше 50 %). 

 

Заслухавши інформацію доповідачів з питання порядку денного, 

відповідно до Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб”, з 

урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 р. 

№ 392 „Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходівˮ, 

інформації державної установи „Закарпатський обласний лабораторний центр МОЗ 

України” 29.05.2020 №1690/01 та департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації 

28.05.20 № 05-2/40 про рівень епідеміологічних показників, які відповідають 

встановленим МОЗ критеріям щодо захворювання на коронавірусну хворобу  

(COVID-19), з урахуванням обговорення, комісія вирішила:  

1. Інформацію виступаючих з питання порядку денного взяти до уваги. 

2. Ввести на території області послаблення протиепідемічних заходів та 

дозволити: 

2.1. З 1 червня 2020 року: 

проведення спортивних заходів без глядачів, в яких беруть участь не 

більше 50 осіб; 

проведення релігійних заходів, за умови участі не більше 1 однієї особи на 

10 метрів квадратних площі, де проводиться релігійний захід; 
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діяльність готелів (крім функціонування в готелях ресторанів, басейнів, 

спа-зон); 

роботу закладів фізичної культури і спорту, спортивних залів, фітнес-

центрів (крім проведення групових занять з кількістю учасників більше ніж 10 

осіб); 

регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів громадським транспортом 

у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному сполучені, за 

умови перевезення пасажирів в межах кількості місць для сидіння, передбаченої 

технічною характеристикою транспортного засобу або визначеної в 

реєстраційних документах на цей транспортний засіб; 

перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах 

внутрішнього сполучення (приміському, міському, регіональному та дальньому) 

між регіонами в межах кількості місць для сидіння, передбачених технічною 

характеристикою транспортного засобу або визначеної в реєстраційних 

документах на цей транспортний засіб. У разі здійснення перевезення між 

регіонами транзитом через регіон, в якому не діють послаблення 

протиепідемічних заходів, дозволяється перевезення в межах кількості місць для 

сидіння, передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу або 

визначеної в реєстраційних документах на цей транспортний засіб (без права 

посадки пасажирів у транзитному регіоні). У разі здійснення перевезення до 

регіону, в якому не застосовується послаблення протиепідемічних заходів, 

дозволяється перевезення в межах 50 відсотків кількості місць для сидіння, 

передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу або визначеної в 

реєстраційних документах на цей транспортний засіб, за умови розсадки 

пасажирів з вільним місцем поруч, спереду, позаду; 

міжобласні пасажирські перевезення автомобільним транспортом між 

регіонами в межах кількості місць для сидіння, передбаченої технічною 

характеристикою транспортного засобу або визначеної в реєстраційних 

документах на цей транспортний засіб. У разі здійснення перевезення до регіону, 

в якому не застосовується послаблення протиепідемічних заходів, дозволяється 

перевезення в межах 50 відсотків кількості місць для сидіння, передбаченої 

технічною характеристикою транспортного засобу або визначеної в реєстраційних 

документах на цей транспортний засіб, за умови розсадки пасажирів з вільним 

місцем поруч, спереду, позаду; 

 

відвідування занять в групах не більше ніж 10 осіб в закладах освіти, 

проведення професійно-практичної підготовки та державної кваліфікаційної 

атестації в закладах професійної (професійно-технічної) освіти, підготовчих 

заходів до практичної підготовки на виробництві, лабораторних робіт та 

тренажерних занять, атестації здобувачів вищої освіти та відповідних підготовчих 

заходів, отримання документів про професійну (професійно-технічну) та вищу 

освіту, участь в освітньому процесі, пов’язаному з освітою дорослих, у 

публічному захисті наукових досягнень у формі дисертацій та відповідних 

підготовчих заходах; 
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закладам охорони здоров'я проведення планових заходів з 
госпіталізації.  

2.1. З 9 червня 2020 року: 

відвідування закладів дошкільної освіти. Роботу закладів розпочинати за 

рішенням керівника робіт району (міста, ОТГ), виходячи із епідеміологічної 

обстановки та готовності конкретного закладу щодо дотримання встановлених 

епідвимог (засоби захисту, дезінфекції, термометрії, забезпеченість продуктами 

харчування тощо). 

3. Встановити, що вищенаведені послаблення протиепідемічних заходів не 

застосовуються на території карантинних зон, що встановлюються на території 

області.  

4. Головному управлінню Держпродспоживслужби в Закарпатській 

області, спільно із місцевими органами поліції та освіти: 

4.1 Забезпечити проведення періодичного моніторингу дотримання у ДНЗ 

вимог щодо їх функціонування. 

5. Державній установі „Закарпатський обласний лабораторний центр МОЗ 

України”, департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації: 

5.1. Довести до керівників установ та закладів всіх форм власності в 

структурі яких є лабораторії, які можуть проводити лабораторну діагностику на 

COVID-19 методом ІФА та ПЛР вимоги розпорядження керівника робіт із 

ліквідації надзвичайної ситуації 27.05.2020 № 39 „ Про організацію та проведення 

лабораторної діагностики коронавірусної хвороби (COVID-19)ˮ та забезпечити 

контроль за його належним виконанням. 

5.2. Продовжити проведення щоденного моніторингу визначених 

показників на їх відповідність встановленим критеріям (ознакам) щодо захворювання 

на коронавірусну хворобу (COVID-19). 

5.3. Результати моніторингу подати на розгляд регіональної комісії для 

прийняття рішень щодо введення наступного етапу послаблення 

протиепідемічних заходів. 

 Термін: до 0900 09.06.2020 року 

5.4. У випадку різкого погіршення епідеміологічної ситуації невідкладно 

вносити подання щодо припинення (скасування) послаблення протиепідемічних 

заходів на території області та скликання позачергового засідання регіональної 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 

 Термін: протягом дії карантину 

6. Головам райдержадміністрацій, міськвиконкомів, об’єднаних 

територіальних громад, керівникам робіт із ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації: 

6.1. Продовжити виконання заходів щодо запобігання поширенню на 

території відповідних адміністративно-територіальних одиниць гострої 

респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

6.2. У разі погіршення епідеміологічної ситуації на місцях або при 

виникненні локальних випадків (осередків) інфікування коронавірусом  

COVID-19 ‒ забезпечити прийняття місцевими комісіями з питань ТЕБ та НС  
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