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Метою дослідження був збір та аналіз інформації щодо стану протидії поширенню COVID-19 в установах 

соціального захисту населення в умовах війни та запровадження кращих практик боротьби з COVID-19, які могли 

призвести до позитивних змін в установах соціального захисту населення. 

Висловлюємо подяку за допомогу у проведенні дослідження Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини; громадським моніторам НПМ та департаментам соціального захисту населення обласних 

державних адміністрацій які надали свої матеріали та долучились до заходів в межах проєкту.

Матеріал підготовлено за фінансової підтримки Європейського Союзу та The Black Sea Trust for Regional Cooperation проекту Німецького фонду 

Маршалла Сполучених Штатів. Матеріал відображає  позицію авторів і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу


та The Black Sea Trust for Regional Cooperation проекту Німецького фонду Маршалла Сполучених Штатів.

Даний звіт є результатом продовження співпраці ГО «Україна без тортур» та The Black Sea Trust 

for Regional Cooperation. З матеріалими попереднього звіту «COVID-19 у місцях несвободи 

системи соціального захисту: підсумки першого року епідемії» можна ознайомитись за 

посиланням на нашому сайті.



Вже майже як рік триває повномасштабне вторгнення росії в Україну та понад чотири роки - пандемія 

COVID-19. Наслідком цих надзвичайних ситуацій є погіршення ситуації з дотриманням прав осіб, які перебувають 

в стаціонарних установах соціального захисту населення та закладах з надання психіатричної допомоги, що 

потребує систематичного контролю з боку органів державної влади та громадськості. 


Станом на сьогодні відкритими залишаються запитання: чи подолало українське суспільство підступну 

хворобу або проблема залишається та просто зникла з інформаційного простору, у першу чергу через військову 

агресію Російської Федерації проти України. Відповіді на ці та інші питання автори дослідження намагаються 

висвітлити в цьому аналітичному звіті. 


Ситуація з поширенням коронавірусної інфекції залишається складною в усьому світі. Всесвітня організація 

охорони здоров’я (ВООЗ) 30 січня 2023 р., вирішила продовжити офіційно статус пандемії коронавірусу 

(COVID-19), як глобальної надзвичайної ситуації (1). Глава ВООЗ попередив, що за останні вісім тижнів 

щонайменше 170 000 людей померли у всьому світі через коронавірус.

1. Ukrinform. ВООЗ продовжила дію глобальної надзвичайної ситуації через коронавірус. Укрінформ - актуальні новини України та світу. URL: https://

www.ukrinform.ua/rubric-world/3662068-vooz-prodovzila-diu-globalnoi-nadzvicajnoi-situacii-cerez-koronavirus.html.
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І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3662068-vooz-prodovzila-diu-globalnoi-nadzvicajnoi-situacii-cerez-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3662068-vooz-prodovzila-diu-globalnoi-nadzvicajnoi-situacii-cerez-koronavirus.html


Інформація щодо стану перебігу пандемії в Україні наявна у відкритих джерелах. За даними Міністерства 

охорони здоров'я України, за 2021 рік від коронавірусу померло 86 015 українців. У порівнянні з минулими 

роками, на 65 % зросла кількість померлих через хвороби дихальних шляхів - 27 588 осіб у 2021 році проти 16 705 у 

2020 р. COVID-19 у 2021 році став другою по частоті причиною смертей українців (12 %). Третє місце посідає 

онкологія (10,4 %). Найчастіша причина незмінна — це серцево-судинні захворювання (60,2 %). У 2021 році 

зафіксовано найнижчу народжуваність за останні 10 років: вона склала 271 984 особи, в той час, коли смертність 

сягнула 714 263 особи.


У середньому у 2021 році від COVID-19 в Україні помирало 7 168 осіб на місяць. Через хвороби дихальних 

шляхів - 2 299 людини (2).


COVID-19 посилив загрозливі тенденції зменшення населення України. Виходячи з даних народжуваності та 

смертності від Держстату, спостерігається депопуляція: населення України за 10 років скоротилося на 2 337 049 

осіб.


Спостерігається і подальша мутація вірусу. Пресслужба МОЗ України 24 січня 2023 р. повідомила, що в 

Україні зафіксували перший випадок зараження новою сублінією варіанта SARS-CoV-2 Omicron XBB.1.5, або 

«Кракен». Випадок був зафіксований у Сумській області у людини, яка не пройшла курс вакцинації проти 

коронавірусу (3). 

2. Смертність в Україні – Опендатабот. Опендатабот. URL: https://opendatabot.ua/open/death-statistics.


3. В Україні зафіксували перший випадок інфікування штамом підвиду COVID-19 «Omicron» XBB.1.5. МОЗ України. URL: https://moz.gov.ua/article/news/v-

ukraini-zafiksuvali-pershij-vipadok-infikuvannja-shtamom-pidvidu-covid-19-omicron-xbb15.
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За інформацією Університету Джонса Гопкінса, загальна кількість захворювань в Україні на коронавірусну 

інфекцію станом на 2 лютого 2023 р. становила 5 682 386 осіб (4). У всьому світі зафіксовано 670 901 217 випадків 

захворюваності. В Україні виявлено 135 683 випадки на 1 млн населення, смертність становила 119 018 осіб. 

Порівняльні дані щодо захворюваності в Україні та всьому світі:

               4. Перш ніж продовжити. Before you continue. URL: https://news.google.com/covid19/map?hl=uk&amp;mid=/m/02h7_7&amp;gl=UA&amp;ceid=UA:uk&amp;


state=3.

Місце Усього випадків
Нові випадки


за 1 день
Випадків на


1 млн осіб Смертність

Місце

Україна

Увесь Світ 670 901 217

5 682 386 3 015 135 683 119 018

295 217 86 280 6 835 201

Наведені Університетом Джонса Гопкінса та МОЗ України дані дають підстави для висновків, що пандемія 

зменшила оберти, однак загроза її повернення залишається реальною, а кількість померлих від коронавірусної 

хвороби є суттєвою.
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Інформація щодо вакцинації населення наявна у відкритих джерелах. За даними ВООЗ, вакцинація 

населення є найважливішою умовою протидії поширення пандемії. ВООЗ оприлюднила висновки свого Комітету 

з надзвичайних ситуацій щодо пандемії, згідно з якими було введено близько 13,1 мільярда доз вакцин проти 

COVID-19. Майже 90 % медичних працівників і понад чотири з п’яти людей старше 60 років, вже отримали перше 

щеплення (5).

5. Ukrinform. ВООЗ продовжила дію глобальної надзвичайної ситуації через коронавірус. Укрінформ - актуальні новини України та світу. URL: https://

www.ukrinform.ua/rubric-world/3662068-vooz-prodovzila-diu-globalnoi-nadzvicajnoi-situacii-cerez-koronavirus.html; Заявление по итогам четырнадцатого 

совещания Комитета Международных медико-санитарных правил (2005 г.) по чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавирусной инфекции 

(COVID-19). World Health Organization (WHO). URL: https://www.who.int/ru/news/item/30-01-2023-statement-on-the-fourteenth-meeting-of-the-international-health-

regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-(covid-19)-pandemic.


6. Коронавірус (COVID-19 ). URL: https://news.google.com/covid19/map?hl=uk&amp;mid=/m/07t21&amp;gl=UA&amp;ceid=UA:uk&amp;state=7.


7. Медичні закупівлі України. URL: https://bi.medzakupivli.com/.

Інформація щодо вакцинації в Україні за весь період пандемії (6)

 усього введених доз вакцини - 31 668 577

 пройшли повну вакцинацію - 15 153 577 осіб, що становить 36,2 % населення;

 отримали принаймні одну дозу - 15 774 300 осіб, що становить 37,7 % населення

 отримали бустерну дозу - 741 197, що становить 1,8 % населення.


Згідно з інформацією з сайту «Медичні закупівлі України», на складах та в закладах охорони здоровʼя 

України є залишки трьох видів вакцин (7).

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3662068-vooz-prodovzila-diu-globalnoi-nadzvicajnoi-situacii-cerez-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3662068-vooz-prodovzila-diu-globalnoi-nadzvicajnoi-situacii-cerez-koronavirus.html
https://www.who.int/ru/news/item/30-01-2023-statement-on-the-fourteenth-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-(covid-19)-pandemic
https://www.who.int/ru/news/item/30-01-2023-statement-on-the-fourteenth-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-(covid-19)-pandemic
https://news.google.com/covid19/map?hl=uk&amp;mid=/m/07t21&amp;gl=UA&amp;ceid=UA:uk&amp;state=7
https://bi.medzakupivli.com/


COMIRNATY CORONAVAC JANSSEN

МісцеЗалишок вакцини

на складах в Україні 7 438 468 3 099 280 1 074 660

Наявність вакцини

в закладах охорони


здоровʼя
167 030 783 249 10 313

Утім, аналіз рішень Уряду України свідчить про зменшення пріоритетності питання вакцинації у діяльності 

профільного міністерства. Кабінет Міністрів України видав розпорядження від 8 листопада 2022 р. № 1000-р «Про 

перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2022 рік» 

(8). Цим розпорядженням 206 млн. грн. видатків споживання за програмою «Проведення вакцинації населення 

від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»  було перенаправлено  на 

програму 2301170 «Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових 

медичних технологій у закладах охорони здоров’я науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних 

закладах Міністерства охорони здоров’я України». Наразі, ми продовжуємо досліджувати причини такого 

рішення.

8. Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров'я на 2022 рік. Офіційний вебпортал парламенту 

України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1000-2022-р#Text.
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В установах соціального захисту населення, переважно, перебувають найменш захищені верстви 

населення (особи з інвалідністю, похилого віку, з психічними розладами тощо). Така концентрація вразливих 

категорій громадян зумовлює актуальність питання дотримання протиепідемічних заходів та застосування 

кращих практик протидії поширенню коронавірусної хвороби в цих установах.


Постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2022 р. № 928 «Про внесення змін до розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 р. № 338 і постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 

р. № 1236» (9) продовжено на території України дію карантину, встановленого, зокрема, постановою Кабінету 

Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої 

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


Продовження карантинних заходів виявилося виправданим, оскільки показники захворюваності COVID-19 

залишились значними. Для прикладу, за інформацією МОЗ України наприкінці року, у період з 31 жовтня 2022 р. 

по 3 листопада 2022 р., було зафіксовано 9 587 нових підтверджень випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з 

них дітей – 996); госпіталізовано – 1990 осіб, летальних випадків – 114.

9. Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 р. № 338 і постанови Кабінету Міністрів України 
від 9 грудня 2020 р. № 1236. Офіційний вебпортал парламенту України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/928-2022-п#Text.
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ІІ. ЗАСТОСУВАННЯ ПРОТИЕПІДЕМІЧНИХ ЗАХОДІВ В

УСТАНОВАХ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

ПІД ЧАС ВІЙНИ ТА ВАКЦИНАЦІЯ ОСІБ, ЯКІ В НИХ ПЕРЕБУВАЮТЬ

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/928-2022-%D0%BF#Text


За період з 4 листопада 2022 р. по 10 листопада 2022 р. в Україні зафіксовано ще 7 317 нових підтверджених 

випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 882); госпіталізовано – 3031 особа, летальних випадків – 

103 (10).


Разом з цим, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) прогнозувала восени 2022 року зростання 

захворюваності на COVID-19 в Україні.


З урахуванням викладеного, ГО «Україна без тортур» звернулася до профільного міністерства та 

структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних адміністрацій стосовно зʼясування 

ситуації щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 в установах соціального захисту 

населення, зокрема, інтернатних закладів системи соціального захисту населення. Зокрема, ми запитали про 

найкращі практики запобігання поширенню хвороби.


Загалом запити було відправлено до всіх областей України, не надійшли відповіді і на повторні запити з 

Івано-франківської, Луганської, Львівської та Херсонської областей.


Отримано наступну інформацію.

10. Все про вакцинацію від COVID-19 в Україні. URL: https://vaccination.covid19.gov.ua/.
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У  функціонує 9 інтернатних закладів, з них 2 будинки-інтернати для громадян похилого 

віку та осіб з інвалідністю, 5 психоневрологічних інтернатів, 2 дитячих будинки-інтернати.


Станом на 1 січня 2022 р. в інтернатних закладах мешкало 1592 підопічних, з них вакциновано двома дозами 

1441 особа, бустерною дозою 64 особи. Перехворіли на гостру респіраторну хворобу COVID-19 20 осіб, що складає 

1,3 % від загальної чисельності підопічних. 

Вінницькій області

https://life.pravda.com.ua/health/2022/08/18/250058/
https://life.pravda.com.ua/health/2022/08/18/250058/
https://vaccination.covid19.gov.ua/


Станом на 10 грудня 2022 р. в інтернатних закладах проживало 1829 підопічних, з них вакциновано в 2022 

році однією дозою 40 осіб, двома дозами 41 особа, першою бустерною дозою  щеплено 1175 та другою 483 осіб 

відповідно. Перехворіли на гостру респіраторну хворобу COVID-19 у 2022 році 5 осіб, що складає 0,3 % від 

загальної чисельності підопічних. 

В інтернатних закладах  проводиться щоденний температурний скринінг і моніторинг 

стану здоров’я персоналу та підопічних.


Інтернатними закладами організовано проведення вакцинації підопічних від гострої респіраторної хвороби 

COVID-19. 


У 2021 станом на 1 січня 2022 р. проживало 732 підопічних, з них вакциновано двома дозами 609 осіб, 

бустерною дозою 74 особи, мають протипоказання до вакцинації та відмову опікунів – 49 осіб. 


Станом на 6 грудня 2022 р. в інтернатних закладах проживало 897 підопічних, з них вакциновано в 2022 році 

однією дозою 1 особу, двома дозами 132 осіб, бустерною дозою 496 осіб, протипоказання та відмова від вакцинації 

– 4 особи.

Волинської області
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У  з 20 комунальних закладів 1 надає послугу підтриманого проживання, 1 надає 

послугу притулку, 18 надають соціальну послугу стаціонарного догляду (психоневрологічні інтернати, геріатричні 

пансіонати та дитячі будинки-інтернати). 

Дніпропетровській області



У разі виявлення лабораторно підтвердженого позитивного результату на COVID-19 вихованці/підопічні за 

необхідності та направленням сімейного лікаря госпіталізуються до лікувальних закладів, які проводять 

лікування від COVID-19 згідно з затвердженим протоколом.


Із загальної чисельності вихованців/підопічних перехворіли на COVID-19 у 2022 році – 50 осіб, у 2021 році – 40 

осіб.


Протягом 2021 року із загальної чисельності вихованців/підопічних у 3700 осіб 30 мають протипоказання 

щодо вакцинації, вакциновані однією, двома та бустерною дозою від COVID-19 – 2416 осіб (65,3% від плану 

вакцинованих).


У 2022 році із загальної чисельності вихованців/підопічних у 3573 особи 39 мають протипоказання щодо 

вакцинації, вакциновані однією, двома та бустерною дозою від COVID-19 – 3091 особа (86,5% від плану 

вакцинованих).

До початку активних бойових дій, пов’язаних із військовою агресією російської федерації проти України, в 

 функціонувало 10 інтернатних закладів (5 – для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю; 

4 – психоневрологічні; 1 – дитячий будинок-інтернат), в яких проживало близько 2,3 тис. громадян похилого віку, 

осіб та дітей з інвалідністю. 


У зв’язку із загостренням воєнних дій на території області, з метою збереження життя та здоров’я 

мешканців установ було проведено негайну евакуацію громадян похилого віку, осіб та дітей з інвалідністю, які 

проживали в будинках-інтернатах. 

Донецькій області
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На сьогодні евакуйовано всіх мешканців інтернатних закладів: 1786 осіб - до безпечних регіонів України 

(Чернівецька, Івано-Франківська, Закарпатська, Черкаська, Дніпропетровська, Львівська, Житомирська, 

Вінницька, Волинська, Рівненська, Полтавська області, м. Київ) та 415 осіб – за кордон (Королівство Іспанії, 

Латвійська та Італійська Республіки). 

У системі соціального захисту населення  функціонує 14 інтернатних установ, у яких 

на повному державному утриманні перебуває 2,5 тис. одиноких непрацездатних громадян та осіб з інвалідністю, 

в тому числі 2 дитячі будинки-інтернати, в яких перебуває 191 вихованець.


У зв’язку з військовою російською агресією область прийняла понад 100 тис. осіб, які змінили своє місце 

проживання. Серед них 525 осіб з інвалідністю з Донецької, Луганської та Київської областей, яких було 

розміщено у 9 інтернатних установах соціального захисту населення області. На теперішній час 271 внутрішньо 

переміщена особа перебуває у 12 інтернатних закладах.


Область повністю взяла на себе витрати на утримання, проживання, харчування та медичне забезпечення 

внутрішньо переміщених осіб, яких розміщено в інтернатних установах.

Житомирської області
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В інтернатних установах  системи соціального захисту населення у 2021 році 

проживало 1150 осіб, з них вакциновано однією дозою 926 осіб, що становить 80,5% від загальної кількості 

підопічних, двома дозами 916 осіб (79,7 % від загальної кількості підопічних). 


	За 2022 рік кількість осіб, що проживає, збільшилася на 182 людини, внутрішньо переміщених з інтернатних 

установ системи соціального захисту з інших областей, та становить 1332 особи.

Закарпатської області



Із загальної кількості вакцинованих у 2021 році: 1-єю бустерною дозою вакциновано 531 особу, що становить 

57,3 % від кількості вакцинованих 1-єю дозою у 2021 році та 46,2 % від загальної кількості, що проживає у 

інтернатних закладах у 2021 році; 2-ю бустерною дозою вакциновано 98 осіб, що становить 10,8 % від кількості 

вакцинованих 1-ю дозою у 2021 році та 8,5 % від загальної кількості, що проживає в інтернатних закладах у 2021 

році.


	У 2021 році загальна чисельність підопічних, яким протипоказана вакцинація, становить 57 осіб, у 2022 р. – 

62 особи. Випадків захворювання на COVID-19 серед підопічних не зафіксовано.


На підконтрольній Україні території функціонує 4 комунальні установи Запорізької обласної ради: 

«Запорізький дитячий будинок-інтернат», «Любомирівський психоневрологічний інтернат», «Веселівський 

психоневрологічний інтернат», «Любицький психоневрологічний інтернат», у яких станом на 1 грудня 2022 р. 

фактично перебувало 1012 підопічних, із них: 58 – особи похилого віку, 929 – особи з психічними порушеннями, 25 

– діти з інвалідністю.


На період дії воєнного стану та місяць після його припинення чи скасування з комунальної установи 

«Запорізький геріатричний пансіонат» Запорізької обласної ради усіх підопічних переміщено (евакуйовано) до 

Хмельницької, Закарпатської, Івано-Франківської областей, з комунальної установи «Таврійський 

психоневрологічний інтернат з геріатричним відділенням» Запорізької обласної ради – до установ/закладів, 

зокрема, Запорізької, Львівської, Закарпатської, Тернопільської, Черкаської областей. Наразі соціальні послуги 

цими установами не надаються.
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Станом на 1 грудня 2021 р. в інтернатних установах соціального захисту населення області проживало 2447 

осіб, з них 80 - діти. Вакцинація дітей не здійснювалася. Вакциновано 1901 особу (з них: лише першою дозою – 156 

осіб, першою та другою дозою – 1745 осіб), що становило 80,58%. Протипоказання та відмова від вакцинації – 441 

особа, що становить 19% від загальної кількості підопічних, станом на 01 грудня 2021 р. хворою на гостру 

респіраторну хворобу COVID – 19 була одна особа.


Станом на 1 грудня 2022 р. в інтернатних установах соціального захисту населення області на 

підконтрольних Уряду України території вакциновано 848 осіб (з них: першою дозою – 831 особу, другою дозою – 

831 особу, бустерною дозою - 357 осіб), що становить 86% вакцинованих від загальної кількості підопічних. 

Вакцинація дітей не здійснювалася. Протипоказання та відмова від вакцинації – 81 особа, що становить 8% від 

загальної кількості підопічних, хворих на гостру респіраторну хворобу COVID – 19 не було.

В системі соціального захисту населення  функціонує 11 будинків-інтернатів, у тому числі: 3 

будинки-інтернати загального профілю, 7 - психоневрологічного профілю та 1 дитячий будинок-інтернат.


Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2» наказом Департаменту від 25 березня 2020 р. № 71 інтернатним закладам було доручено виконати ряд 

заходів, спрямованих на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СОVID-19.


Крім того, зазначаємо, що у 2021 році з-поміж підопічних інтернатних закладів гострою респіраторною 

хворобою СОVID-19 захворіло 46 осіб, а у 2022 зафіксовано 1 такий випадок.

Київської області

13



У 2021 році 1738 підопічним проведено вакцинацію 1-єю дозою (з них 62 - вихованцям дитячого будинку - 

інтернату), 1735 осіб вакциновано 2-ою дозою (з них 62 - вихованці дитячого будинку - інтернату) та 37 підопічним 

була протипоказана вакцинація, з них 2 дітей.


У 2022 році отримали щеплення 1-ою дозою 557 підопічних (з них 11 вихованців дитячого будинку - 

інтернату), 546 осіб вакцинувалися 2-ою дозою, 747 осіб отримали 1-у бустерну дозу та 108 осіб отримали 2-у 

бустерну дозу. Протипоказано щеплення 18 підопічним.

У інтернатних закладах  постійно дотримується протиепідемічний режим та забезпечується 

проведення дезінфекційних заходів. Серед співробітників та підопічних регулярно проводиться роз’яснювальна 

робота щодо дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил запобігання захворюванню інфекцією COVID-19. 

Також проводиться роз’яснювальна робота серед працівників щодо основних симптомів гострої респіраторної 

хвороби COVID-19. Постійно підтримується співпраця із закладами охорони здоров’я м. Києва. 


Станом на 1 липня 2021 р. в установах проживало 2218 підопічних, із них 10 осіб хворіло на COVID-19. За 

період 2021 року проведено вакцинацію: 1 доза – 36 осіб, 2 доза – 1081 особа, 3 доза – 24 особи, 4 доза – 5 осіб.


Станом на 30 листопада 2022 р. в установах проживало 2345 підопічних, захворювань на COVID-19 не було. За 

період 2022 року проведено вакцинацію: 1 доза – 52 особи, 2 доза – 52 особи, 3 доза – 619 осіб, 4 доза – 200 осіб. 


Питання щодо забезпечення дотримання протиепідемічних заходів із запобігання та поширення гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, в інтернатних закладах знаходиться на постійному контролі у структурних 

підрозділах з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської військових адміністрацій. 

м. Києва

14



Станом на 1 грудня 2022 р.  функціонує 12 інтернатних закладів, з них 3 - інтернатні 

заклади загального профілю, 8 - психоневрологічних та 1 - дитячий, з загальною кількістю 1,9 тис. ліжко-місць, в 

яких на повному державному утриманні перебуває 1,87 тис. громадян похилого віку та осіб з інвалідністю. 

Середній вік людей, що проживають в установах, складає 75-80 років, з яких 60 % ліжково хворих.


На сьогодні в інтернатних закладах проведено роботу щодо вакцинації підопічних та працівників. Станом на 

1 січня 2022 р. було вакциновано 1305 підопічних та 1100 працівників інтернатних закладів, що становить 87 % та 96 

% відповідно від загальної кількості осіб. 


У 2022 році вакциновано 1307 підопічних та 1121 працівників інтернатних закладів, що становить 88 % та 98 % 

відповідно від загальної кількості осіб.


Разом з тим повідомляємо, що в інтернатних закладах системи соціального захисту населення області 

проведено 100 % вакцинацію (І та ІІ бустерною дозою) працівників та підопічних, які не мають протипоказань.


Протягом 2021 року в інтернатних закладах на COVID-19 перехворіли 2 підопічні та 42 працівники, що 

становить 0,13 % та 3,7 % відповідно. 


У 2022 році випадків захворювання на COVID-19 серед підопічних та працівників інтернатних закладів не 

встановлено.

в Кіровоградській області
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У  функціонує 10 будинків-інтернатів, з них 2 геріатричні пансіонати, 7 

психоневрологічних інтернати та 1 дитячий будинок-інтернат.

Миколаївські області



У 2021 році проживало 1299 осіб, серед яких перехворіло на гостру респіраторну хворобу СОVID-19 4 особи, 

що становить 0,31 % від загальної чисельності підопічних. Станом на 6 грудня 2022 р. в інтернатних закладах 

перебувало 1282 особи, з яких за період з 1 січня 2022 р. перехворіло на гостру респіраторну хворобу СОVID-19 – 8 

осіб, що становить 0,6 % від загальної чисельності. 


Разом з цим, в інтернатних закладах вакцинацію від гострої респіраторної хвороби СОVID-19 отримали 1122 

осіб, що становить 87 %, у тому числі 1 доза – 1,1 %, 2 доза – 50,7 %, 1 бустерна доза - 16,3 %, 2 бустерна доза - 19,4 %, 

12,5 % осіб мають медичні протипоказання. 

В функціонує 11 будинків-інтернатів, з них 2 геріатричні пансіонати, 5 психоневрологічних 

інтернати та 4 дитячий будинок-інтернат.


У 2021 році проживало 1664 особи, серед яких перехворіло на гостру респіраторну хворобу СОVID-19 22 

особи, що становить 1,3 % від загальної чисельності підопічних. Станом на 15 грудня 2022 р. в інтернатних закладах 

перебувало 1609 осіб, з яких за період з 1 січня 2022 р. перехворіло на гостру респіраторну хворобу СОVID-19 11 

осіб, що становить 0,7 % від загальної чисельності. 


Разом з цим, в інтернатних закладах вакцинацію від гострої респіраторної хвороби СОVID-19 у 2021 році 

вакциновано: 1 доза – 1199 осіб, 2 доза – 1179 осіб, 1 бустерна доза – 217 особа, 2 бустерна доза – 205 осіб. У 2022 році 

вакциновано: 1 доза – 27 осіб, 2 доза – 63 особи, 1 бустерна доза – 993 особи, 2 бустерна доза – 925 осіб.

Одеській області 
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У системі соціального захисту населення  функціонує 14 будинків-інтернатів, з них 4 

загального типу та геріатричних, 8 психоневрологічних та 2 дитячих, в яких станом на 1 грудня 2022 р. перебуває 

1986 осіб, у тому числі 47 вихованців дитячих будинків-інтернатів. 


При цьому повідомляємо, що завдяки вжитим заходам недопущено поширення гострої респіраторної 

хвороби COVID-19 серед працівників та підопічних/вихованців інтернатних закладів/установ (пансіонату).


Забезпечено проведення вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19 вихованців/підопічних 

відповідно до лікарських призначень 1-ою / 2-ою дозою забезпечено 97 % та 1 бустерною – 91 %. На даний час 

триває проведення вакцинації, згідно з графіком вакцинації, 2 бустерною дозою.


Департаментом надано інформацію, що восени 2022 року проведено профілактичну протигрипозну 

імунізацію підопічних/вихованців інтернатних закладів/установ (пансіонату), майже 90 % від загальної кількості 

підопічних.

Полтавської області
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У  функціонує 7 будинків-інтернатів, з яких 1 будинок-інтернат для громадян похилого 

віку та осіб з інвалідністю, 2 геріатричні пансіонати, 4 психоневрологічні інтернати. 


У 2021 році в інтернатних закладах проживало 1027 осіб, з них вакциновано: 1 дозою – 878 осіб, 2 дозою – 870 

осіб, 1 бустерною дозою – 0  осіб, 2 бустерною дозою – 0 осіб.


У аналогічний період 2022 року із 1495 зарахованих осіб вакциновано: 1 дозою – 34 осіб, 2 дозою – 30 осіб, 1 

бустерною дозою – 669 осіб, 2 бустерною дозою – 40 осіб.


Варто зазначити, що до зазначених закладів зараховано на цілодобове перебування понад 650 

переміщених осіб, карти щеплень, яких відсутні. 

Рівненській області



У  функціонує 12 інтернатних закладів: 5 будинків-інтернатів для громадян похилого віку та 

осіб з інвалідністю, 5 психоневрологічних інтернатів, 2 дитячих будинки-інтернати.


Станом на 1 грудня 2021 р. в інтернатних установах проживало 1559 осіб, з них 15 осіб захворіло на гостру 

респіраторну хворобу COVID-19, що складало 0,9 % від загальної чисельності підопічних. Вакциновано у 2021 році: 

1 дозою – 1375 особи, 2 дозою – 0 осіб, бустерною дозою – 56 осіб.


Станом на 1 грудня 2022 р. в інтернатних закладах проживало 1567 осіб, з яких жодна особа не захворіла 

на гостру респіраторну хворобу COVID-19. У 2022 році вакциновано: 1 дозою – 696 осіб, 2 дозою – 720 особи, 

бустерною дозою – 687 осіб; 31 особі протипоказано вакцинація.

Сумській області
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У  функціонує 18 стаціонарних відділень для постійного або тимчасового 

проживання центрів надання соціальних послуг, територіальних центрів соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг), 7 психоневрологічних будинків – інтернатів, 1 геріатричний пансіонат.


Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 щодо запровадження в 

Україні карантину департаментом видано накази від 12 березня 2020 р. № 39-од «Про обмежувальні заходи» та 

від 27 березня 2020 р. № 52-од «Про заходи з запобігання поширенню коронавірусної інфекції СОVID-19». Крім 

цього, наказом департаменту від 15 травня 2020 р. № 78-од затверджено рекомендації з організації 

протиепідемічних заходів у закладах соціального захисту населення на період карантину у зв’язку з поширенням 

коронавірусної хвороби, які надіслано до підвідомчих установ та закладів.

Тернопільській області



У стаціонарних відділеннях для постійного або тимчасового проживання центрів надання соціальних 

послуг, територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), психоневрологічних 

будинках – інтернатах та Тернопільському обласному геріатричному пансіонаті станом на 23 грудня 2021 р. 

надавались послуги стаціонарного догляду 1203 отримувачам соціальних послуг та 1309 осіб отримує аналогічну 

послугу у закладах станом на 25 грудня 2022 р.. За інформацією вищезгаданих закладів, за 2021 рік 1079 із 1203 осіб 

отримали 2 дози вакцини від COVID-19 та за відповідний період 2022 року 1213 із 1309 отримали 2 дози вакцини від 

COVID-19 та 3 особи 1 дозу вакцини.

Станом на 5 грудня 2022 р. в системі соціального захисту населення  налічується 18 

інтернатних установ, 8 з яких знаходяться на деокупованих територіях.


У зв’язку з бойовими діями (обстрілами) на території області евакуйовано підопічних 6 інтернатних установ 

(Вовчанський геріатричний пансіонат, Вовчанський спеціальний будинок-інтернат, Куп’янський, Липецький та 

Оскільський психоневрологічні інтернати, Шевченківський дитячий будинок-інтернат) до установ/закладів, 

розташованих на безпечних територіях Харківської та інших областей України.


У 10 інтернатних установах, з яких 2 установи знаходяться на деокупованих територіях, проживає 2,1 тис. 

осіб похилого віку та осіб з інвалідністю. 


В інтернатах проводиться постійний моніторинг епідемічної ситуації, забезпечено дотримання 

протиепідемічного режиму та проведення відповідних дезінфекційних заходів. Установи забезпечені 

протиепідемічними лікарськими засобами та засобами індивідуального медичного захисту. Проводиться 

роз’яснювальна робота серед працівників про неухильне виконання основних заходів щодо уникнення 

можливості захворювання.

Харківської області
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Розроблений алгоритм виявлення хворих (наявності у них симптомів гострої респіраторної інфекції) та 

госпіталізації їх до закладів охорони здоров’я. 


Згідно з інформацією отриманою від установ у 2021 році не було зафіксовано випадків захворювання серед 

підопічних на хворобу COVID-19, окрім Шевченківського дитячого будинку-інтернату (1 дитина хворіла). У 2022 

році до Департаменту не надходила інформація про захворювання підопічних інтернатних установ на COVID-19.


Вакцинація підопічних та працівників установ проводилася у 2021 році з урахуванням медичних показань 

підопічних/працівників та графіку. 


У 2022 році у зв’язку з активними бойовими діями на території Харківської області, постійними обстрілами 

місць, де розташовані інтернатні установи, та перебуванням протягом тривалого часу деяких інтернатів в 

окупації, питання вакцинації було тимчасово призупинено. На сьогодні в установах вживаються заходи щодо 

продовження вакцинації підопічних та працівників.
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У системі соціального захисту населення  функціонує 27 інтернатних закладів (21 

будинків-інтернатів для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, 10 психоневрологічних інтернатів, 1 

дитячий будинок-інтернат), у яких станом на 1 січня 2022 р. проживало 2007 осіб, яких 27 осіб перехворіло на 

COVID-19, що становить 1,3 % від загальної чисельності осіб. 


Організовано вакцинацію від COVID-19 вихованців / підопічних інтернатних закладів відповідно до 

лікарських призначень. Станом на 1 грудня 2022 р. вакциновано: першою дозою – 1616 підопічних, другою дозою – 

1506 підопічних, першою бустерною дозою – 324 підопічних, другою бустерною дозою – 0 підопічних. 

Протипоказання до вакцинації мають 38 підопічних. 

Хмельницької області



У системі соціального захисту населення функціонує 14 стаціонарних установ на 2275 

ліжко-місць, в яких станом на 1 листопада 2022 р. проживало 2402 одиноких непрацездатних громадян та осіб з 

інвалідністю.


Інтернатними закладами посилено протиепідемічні заходи та контроль щодо стану здоров’я підопічних. 

Забезпечено проведення інструктажу працівників закладів щодо основних симптомів COVID-19 і порядку 

здійснення профілактичних заходів у випадку виявлення хворих із підозрою.


Вжито невідкладних заходів щодо забезпечення та підтримання в достатній кількості протиепідемічними 

лікарськими засобами та засобами індивідуального медичного захисту, дезінфекційними засобами.


Організовано вакцинацію від COVID-19 вихованців / підопічних інтернатних закладів відповідно до 

лікарських призначень. Станом на 1 листопада 2022 р. вакциновано: першою дозою – 2216 підопічних, другою 

дозою – 2206 підопічних, першою бустерною дозою – 1765 підопічних, другою бустерною дозою – 14 підопічних. 

Протипоказання до вакцинації мають 38 підопічних.

Черкаської області 
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У в системі соціального захисту населення області для надання соціальних послуг 

забезпечено функціонування 5 психоневрологічних будинків-інтернатів, дитячого будинку-інтернату та 

геріатричного пансіонату, в яких проживає 1 077 осіб вказаної категорії, у тому числі 198 внутрішньо переміщених 

осіб.


Аналіз наданої інтернатними установами інформації по вжитих заходах свідчить, що у порівнянні з 

аналогічним періодом 2021 року чисельність вихованців / підопічних, які перехворіли на COVID-19 зменшилась на 

85,4 %, летальних випадків немає. 

Чернівецькій області 



Вакциновано 1-ою дозою – 785 підопічних (що складає 78,8 % від загальної кількості), 2-ою – 790 підопічних 

(що складає 73,4 % від загальної кількості), дозою-бустер (вакциновані третьою вакциною і більше) – 343 

підопічних (що складає 31,8 % від загальної кількості).


Порівнюючи з 2021 роком проведення вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19 у 2022 році 1-

ою дозою зменшилось на 6,7 %, 2-ою – зменшилось на 6,5 %, дозою-бустер (вакциновані третьою вакциною і 

більше) – збільшилось на 188,2 % (зокрема, у 2021 році вакциновані 119 осіб, у 2022 році – 343 особи).


Окрім цього зазначимо, що на сьогодні в інтернатних установах догляд за підопічними здійснюють 647 

працівників, з них вакциновані двома дозами 634 особи та дозою-бустер (третьою вакциною і більше) – 114 осіб.
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У системі соціального захисту населення  функціонує 9 будинків-інтернатів, із них 2 

геріатричні пансіонати, 6 психоневрологічних інтернатів та 1 дитячий будинок-інтернат для дітей з вадами 

фізичного, розумового розвитку та психічними розладами.


У 2021 році в інтернатних закладах проживало 1632 особи, з них захворіло на гостру респіраторну хворобу 

COVID-19 3 особи, що складало 0,3 % від загальної чисельності підопічних. 


У 2022 році в інтернатних закладах станом на 10 грудня 2022 р. проживає 1765 підопічних, з яких не захворіла 

жодна особа, вакциновано: 1 дозою – 32 особи, 2 дозою – 482 особи, 1 бустерною дозою – 606 осіб, 2 бустерною 

дозою – 445 осіб; 124 особам протипоказано вакцинація. 

Чернігівської області



У листопаді-грудні 2022 року ГО «Україна без тортур» проведено 6 круглих столів «Позитивні практики з 

профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19). Актуальна ситуація під час війни».


У заході взяли участь представники установ соціального захисту населення, зокрема керівники 

геріатричних пансіонатів, психоневрологічних інтернатів, відділень стаціонарних центрів для тимчасового та 

постійного проживання осіб похилого віку з Київської, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Полтавської, 

Черкаської, Сумської, Чернігівської областей України. 


Під час круглих столів обговорювалися питання застосування кращих практик протидії коронавірусної 

інфекції в установах, стан захворюваності в установах під час війни, наявність дезінфікуючих засобів тощо. За 

результатами круглих столів було узагальнено інформацію та підготовлено аналітичні записки. 


Наводимо тексти відповідних аналітичних записок. 

ІІІ. ІНФОРМАЦІЯ ЗА МАТЕРІАЛАМИ КРУГЛИХ СТОЛІВ В РЕГІОНАХ 
УКРАЇНИ НА ТЕМУ «ПОЗИТИВНІ ПРАКТИКИ З ПРОФІЛАКТИКИ 
КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ (COVID-19). АКТУАЛЬНА СИТУАЦІЯ

ПІД ЧАС ВІЙНИ»
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Київська область 


17 березня 2020 р. Міністерство охорони здоров'я України повідомило про перший підтверджений випадок 

захворювання у Київській області. Вже 18 березня 2020 р. Київська ОДА запровадила режим надзвичайної 

ситуації в області.


У зв’язку з недопущенням поширення епідемії у закладах соціального захисту населення Київської області 

персоналом здійснювалася низка профілактичних заходів, серед яких: обмеження відвідувань підопічних та 

проведення масових заходів; дотримання працівниками і підопічними правил особистої гігієни, обробка рук 

спиртовмісними засобами; здійснення температурного контролю працівників і підопічних; недопущення до 

роботи осіб з ознаками інфекційного захворювання; наскрізне провітрювання приміщень та проведення вологих 

прибирань із використанням дезінфекційних засобів; ізоляція осіб з ознаками гострого респіраторного 

захворювання; дотримання маскового режиму; поширення інформації про профілактичні заходи та інше.


Значна увагу було приділялено навчанню персоналу працювати в умовах пандемії. Так, 4 червня 2020 р. за 

участі директорів департаментів соціального захисту Київської, Львівської та Миколаївської областей відбулась 

онлайн-зустріч Торонто-Київ на тему «Функціонування інтернатних закладів для людей похилого віку в умовах 

епідемії COVID-19». Модератор зустрічі Павел Замостян, заступник представника Фонду ООН в галузі 

народонаселення в Україні та керівник пансіонату імені Івана Франка у місті Торонто поділитися їх досвідом 

роботи в умовах карантину. У результаті зустрічі учасники дійшли висновку, що більшість протиепідемічних 

заходів в закладах для людей похилого віку у Торонто ідентичні з національними, однак реалізуються в різних 

умовах (матеріально-технічна база, кадровий потенціал).
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


В умовах пандемії розвʼязувалася проблема вакцинації підопічних за місцем їх постійного перебування в 

установах соціального захисту населення. 18 квітня 2021 р. першою партією вакцини Pfizer-BioNTech, яка прибула 

в Україну в межах програми постачання глобальної ініціативи вакцинації COVAX щеплено 338 підопічних та 80 

осіб персоналу Бородянського психоневрологічного інтернату з геріатричним відділенням (за відсутністю 

протипоказань та їх добровільною згодою). У перший день до інтернату привезли лише 20 флаконів вакцини, в 

кожному по 6 доз, тобто на 120 щеплень. Вакцина доставлялася у транспортних контейнерах із сухим льодом з 

дотриманням температури +2-8 С. Станом на квітень 2020 р.  Київська область отримала 1170 доз вакцини Pfizer. 

Це стало першим етапом масової вакцинації. Згодом підопічні закладів соціального захисту населення Київської 

області отримали щеплення другою і бустерною дозою вакцин.


У 2020 році співробітниками Департаменту національного превентивного механізму Секретаріату 

Уповноваженого Верховної ради України разом з громадськими моніторами здійснено 69 цільових 

моніторингових візитів до місць несвободи Києва та Київської області з метою моніторингу стану додержання 

прав підопічних на охорону здоров'я та застосування в установах протиепідемічних заходів. 


З початку пандемії органами державної влади та громадськістю перевірялося дотримання вимог постанови 

Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 

заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 9 грудня 2020 р. № 211, наказу МОЗ України «Про затвердження та 

впровадження стандартів медичної допомоги при коронавірусній хворобі (COVID-19)» від 25 лютого 2020 р. № 552, 

розроблених Міністерством соціальної політики України методичних рекомендацій.
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Здійснювалися моніторингові відвідування установ співробітниками Департаменту з питань реалізації 

національного превентивного механізму Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

разом з громадськими моніторами. Під час відвідувань перевірялося додержання вимог нормативних актів щодо 

запобігання та протидії поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 на території установ, а саме

 заборона проведення масових заходів (конкурсів, концертів, виступів, спортивних заходів тощо); обмеження 

відвідування законними представниками, родичами та сторонніми особами

 дотримання маскового режиму в закладах

 здійснення температурного скринінгу

 забезпечення в достатній кількості протиепідемічними лікарськими засобами та засобами індивідуального 

медичного захисту, дезінфекційних засобів тощо

 забезпечення щоденного температурного скринінгу і посилений моніторинг стану здоров’я мешканців місць 

несвободи та працівників у них;


- дотримання карантинних обмежень протягом часу, необхідного для проведення медичного та 

лабораторних обстежень при зарахуванні осіб до закладу чи підозри на захворювання;


- наявність та дотримання графіків кварцування, провітрювання, дезінфекції тощо.


У розпалі пандемії, незважаючи на рекомендації та вимоги щодо протиепідемічних заходів, у закладах 

соціальної сфери Києва та області, все ж спостерігалися спалахи захворюваності на коронавірусну хворобу. 

Зокрема, у Дарницькому будинку-інтернаті у травні 2020 року було підтверджено більш як 80 випадків 

зараження (без летальних випадків).
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У Бородянському психоневрологічному інтернаті у червні 2020 року зафіксовано близько 10 підтверджених 

випадків захворювання, що призвело до двох смертей.


У результаті моніторингових візитів НПМ та Київської міської державної адміністрації (КМДА) спільно із 

Головним Управлінням Держспоживслужби в місті Києві, виявлено численні порушення протиепідемічних 

заходів, зокрема: недодержання маскового режиму, відсутності обмежень щодо відвідування закладів 

сторонніми особами та родичами, відсутність карантинних груп приміщень, нездійснення температурного 

скринінгу, відсутність дистанційних термометрів, відсутність санітарного пункту пропуску, недостатня кількість 

засобів індивідуального захисту у закладах. 


У 2021 році ситуація із протиепідемічними заходами значно покращилась. Виявленні у 2020 році порушення 

переважно були усунені.


У 2022 році цільових моніторингових візитів Департаментом національного превентивного механізму щодо 

попередження розповсюдженню гострої респіраторної хвороби COVID-19 не було здійснено. Однак, 

співробітниками Департаменту НПМ та регіональними представниками здійснювались перевірки дотримання 

протиепідемічних заходів у кожному плановому чи повторному моніторинговому візиті. За результатами 

моніторингових відвідувань погіршення епідеміологічної ситуації в місцях несвободи не було виявлено.


Спалахів захворюваності з моменту оголошення військового стану до листопада 2023 року в установах не 

зафіксовано. Більшість закладів вживають заходи профілактики. Підопічні та персонал, переважно, щеплені 

трьома дозами противірусної вакцини. Вжитий комплекс заходів профілактики дозволив запобігти поширенню 

захворюваності серед підопічних. Серед найбільш дієвих заходів протидії гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, за словами керівників та медичного персоналу закладів є:
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 заборона проведення масових заходів (конкурсів, концертів, виступів, спортивних заходів тощо);

 обмеження відвідування законними представниками, родичами та сторонніми особами

 здійснення температурного скринінгу та вчасне ізолювання осіб з підозрою на зараження з невідкладним 

здійсненням відповідних аналізів.


Разом з тим, зберігаючи життя та здоров'я підопічним закладів, не варто забувати про додержання їхніх 

основоположних прав. Частою проблемою, пов'язаною з карантинними обмеженнями, є відсутність 

альтернатив для спілкування та контактів з рідними та опікунами, оскільки велика частина закладів не 

забезпечені доступом до мережі Інтернет, відео та телефонного зв'язку. Також проблемним залишається 

забезпечення підопічних доступом до культурно-дозвіллєвої діяльності.


Станом на день проведення круглого столу в закладах наявні антисептичні та дезінфікуючі засоби, однак 

існує потреба у створення їх запасу на випадок загострення хвороби та можливого порушення ланцюга 

постачання в умовах надзвичайного стану в Україні. 
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Дніпропетровська область


У області із 20 комунальних закладів один надає послугу підтриманого проживання, один - послугу 

притулку, 18 - соціальну послугу стаціонарного догляду (з них: 14 психоневрологічних інтернати, 4 геріатричні 

пансіонати та 4 дитячих будинків-інтернатів). 



З метою запобігання захворюваності та профілактики COVID-19 серед вихованців/підопічних комунальні 

заклади повною мірою забезпечено необхідними засобами індивідуального захисту та обладнанням 

(термометрами, бактерицидними випромінювачами, дезінфекційними та антисептичними засобами, 

одноразовими тест-системами, засобами особистої гігієни та індивідуального захисту тощо), а також лікарськими 

засобами, що використовуються для лікування коронавірусної хвороби.


Працівники комунальних закладів пройшли підготовку та навчання щодо особливостей роботи в установах 

під час карантину (виявлення симптомів, надання послуг). Для забезпечення своєчасного виявлення симптомів 

COVID-19, в комунальних закладах відповідальними особами здійснюється постійний температурний скринінг 

працівників та вихованців/підопічних. З метою недопущення зараження оточуючих, всі комунальні заклади 

мають ізольовані приміщення для осіб, що мають ознаки інфекційного захворювання.


У разі виявлення лабораторно підтвердженого позитивного результату на COVID-19 вихованці/підопічні за 

необхідності та направленням сімейного лікаря госпіталізуються до лікувальних закладів, які проводять 

лікування від COVID-19, згідно з затвердженим протоколом.


Із загальної чисельності вихованців/підопічних перехворіли на COVID-19 у 2022 році – 50 осіб, у 2021 році – 40 

осіб.


Протягом 2021 року із загальної чисельності вихованців/підопічних 3700 осіб, 30 мають протипоказання 

щодо вакцинації, вакциновані 1, 2 та бустерною дозою від COVID-19 – 2416 осіб (65, 3% від плану вакцинованих).


Станом на 6 лютого 2023 р. із загальної чисельності вихованців / підопічних 3545 осіб, 39 мають 

протипоказання щодо вакцинації, вакциновані 1, 2 та бустерною дозою від COVID-19 – 3309 осіб (93,2 % від плану 

вакцинованих).
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З метою профілактики поширення та попередження ускладнень від COVID-19 вакцинація вихованців / 

підопічних триває.


Згідно з пунктом 1 розпорядження голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації – 

начальника обласної військової адміністрації від 30 грудня 2022 р. № 963/0/527-22 «Про внесення змін до 

розпорядження голови облдержадміністрації від 11 березня 2020 р.  № Р-185/0/3-20», з метою запобігання 

поширенню коронавірусу COVID-19 на території Дніпропетровської області карантин було продовжено до 30 

квітня 2023 р.


Всі комунальні заклади отримали зазначене розпорядження, заходи щодо запобігання поширенню 

захворювання було доведено до працівників та підопічних комунальних закладів.


На виконання рекомендацій зазначеної постанови і керуючись вимогами наказу МОЗ від 25 лютого 2020 р. 

№ 552 «Про затвердження та впровадження стандартів медичної допомоги при коронавірусній хворобі 

(COVID-19)» та дорученням Міністерства соціальної політики України від 12 березня 2020 р. № 3628/0/2-20/61, в 

закладах соціальної сфери передбачено запровадження таких карантинних заходів:


• запровадження маскового режиму;


• проведення щоденного температурного скринінгу підопічних/вихованців, а також персоналу, який 

заступає на зміну;


• забезпечення вологого прибирання з використанням дезінфекційних засобів, провітрювання і 

кварцування приміщень тощо;


 • заборона проведення масових та культурно-розважальних заходів;


• розміщення у приміщеннях установ інформаційних пам’яток, плакатів та листівок про заходи 

профілактики поширення COVID-19. 
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Чернігівська область


В області, починаючи з березня 2020 року, було проведено низку заходів, спрямованих на збір інформації 

про стан захворюваності на COVID-19 в області, попередження її розповсюдження. Серед заходів – перевірки 

установ представниками органів державної влади, візити НПМ, проведення круглих столів з метою навчання 

персоналу та підвищення їхньої кваліфікації щодо профілактики захворюваності, інші заходи.


Систематичний громадський та державний контроль за дотриманням протиепідемічних заходів і установах 

соціального захисту населення виявився результативним методом. Під час моніторингових відвідувань 

проводився не лише моніторинг, а також здійснювалося консультування адміністрації установ, збір інформації 

про потреби установ в засобах індивідуального захисту, виявлення проблем з подальшою адвокаційною 

діяльністю. 


Починаючи з 2020 року було здійснено 14 моніторингових відвідувань НПМ з метою моніторингу вжитих 

протиепідемічних заходів в установах соціального захисту населення. Вивчення проблеми із захворюваністю на 

COVID-19 не припинялася і під час війни. Під час візитів НПМ відвідано Любецький психоневрологічний інтернат, 

приватний пансіонат «Родинна турбота», Розсудівський пункт тимчасового тримання, геріатричні пансіонати, 

установи ДКВС тощо. У 2021 році було здійснено 21 НПМ-візит в різні установи та заклади Чернігівської області, де 

значну частину займали перевірки стану протиепідемічних заходів, пов’язаних з розповсюдженням COVID-19. У 

2022 році було здійснено 2 НПМ - візити до 24 лютого, а вже пізніше, після деокупації Чернігівської області - 6 

візитів до різних установ, частиною яких було виявлення перебігу захворювання в установах на COVID-19.
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Члени моніторингових груп перевіряли дотримання карантинних заходів працівниками установ, а саме: 

використання засобів індивідуального захисту та дезінфектантів; кількість персоналу та підопічних, які захворіли 

або мають ознаки інфекційного захворювання. Було перевірено наявність плану протиепідемічних заходів щодо 

недопущення поширення короновірусної хвороби, накази керівників установ щодо запровадження карантину в 

установах та проведення протиепідемічних заходів.


Крім того, здійснювалася перевірка, чи забезпечено ізоляцію осіб, хворих на інфекційні захворювання, в 

окремих палатах; наявність окремого приміщення для ізоляції осіб з підозрою/захворюванням на COVID-19; 

забезпеченість медичними препаратами. 


Ретельно було перевірено медичні частини відвіданих установ, зокрема вивчено такі питання:

 як вирішуються проблеми з кадрами для забезпечення належного догляду (штатний розпис, наявність 

вакансій);

 забезпечення медичного персоналу засобами індивідуального захисту

 алгоритм дій (клінічний маршрут пацієнта) у разі виникнення підозри на наявність коронавірусної інфекції, 

масового спалаху короновірусної інфекції в установах, взаємодію із закладами МОЗ України;

 наявність запасу необхідних медикаментів для профілактики та лікування

 дотримання в установах температурного режиму, режиму провітрювання, проведення поточної дезінфекції 

приміщень;

 наявність інформації щодо профілактики COVID-19.


Варто зазначити, що у кожному перевіреному закладі проводились протиепідемічні заходи: вологе 

прибирання приміщень, протирання підлог та поверхонь із застосуванням дезінфікуючого розчину відповідної 

концентрації не рідше 3 разів на день. 
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Важливим фактором, що вплинув на суттєве зменшення захворюваності в більшості установ соціального 

захисту населення Чернігівської області - вакцинація утримуваних першою та другою дозою вакцин (окрім тих, 

хто має медичні протипоказання). 


Присутні на круглому столі представники установ та організацій Чернігівського району поінформували про 

роботу установ в складний час після деокупації області. Одним із найдієвішим профілактичним заходом 

присутніми визначено дотримання маскового режиму у разі виявлення осіб в установах з ознаками 

коронавірусної хвороби. У разі виявлення захворівших будуть продовжуватись такі системні заходи, як вологе 

прибирання відповідно до затверджених графіків із застосуванням дезінфікуючих засобів, вимірювання 

температури (температурний скринінг із занесенням результатів у спеціальні журнали) у пацієнтів та персоналу.
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Черкаська область


У стаціонарних установах області, де проживають одинокі непрацездатні громадяни та особи з інвалідністю, 

проводилась систематична робота з метою запобігання поширенню інфекційної хвороби COVID-19. З початку 

пандемії було посилено контроль з боку громадськості і органів державної влади за станом здоров’я підопічних і 

працівників в інтернатних закладах області, застосуванням в них протиепідемічних заходів. 


Департаментом соціального захисту населення та Департаментом охорони здоров'я Черкаської обласної 

адміністрації забезпечено проведення інструктажу персоналу закладів щодо основних симптомів COVID-19 і 

порядку здійснення профілактичних заходів у випадку виявлення хворих із ознаками захворювання. Було 

своєчасно вжито невідкладних заходів щодо забезпечення в достатній кількості протиепідемічними медичними 

препаратами та засобами індивідуального захисту, дезінфекційними засобами всі установи Черкащини.



В установах протиепідемічні заходи застосовувалися відповідно до вимог постанов Кабінету Міністрів 

України «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території зі 

значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2» від 22 

липня 2020 р. № 641, Постанови Головного санітарного лікаря України від 9 травня 2020 р. № 15 та рішень 

Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій стосовно рівня епідемічної 

ситуації області та окремих її територіях, з урахуванням додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів, 

встановлених рішеннями обласної та місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій.


Департаментом соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації регулярно 

проводилися наради в режимі Zoom-конференції з керівниками інтернатних закладів, надавалися рекомендації 

щодо неухильного дотримання протиепідемічних заходів, а саме вимоги щодо 


- окремі приміщення для перевдягання персоналу та зберігання особистих речей працівників інтернатних 

закладів з метою запобігання занесення інфекції ззовні до установ;


- всі вхідні зони до приміщень дезінфекційними килимками;


- окремі ізолятори для тимчасової ізоляції осіб з ознаками гострого респіраторного захворювання.


- обробки дезінфікуючими засобами посилок та передач для підопічних від рідних та близькими;


- дезінфекції поверхонь та предметів, до яких часто торкаються люди;

облаштування:


систематичного проведення:
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- наскрізного провітрювання приміщень, проведення вологих прибирань із використанням дезінфекційних 

засобів у приміщеннях знезараження повітря в приміщеннях за допомогою бактерицидних ламп.


- не допуском до роботи осіб з ознаками захворювання на ГРВІ:


- проведенням регулярної роз’яснювальної роботи з підопічними/вихованцями інтернатних закладів щодо 

дотримання санітарно-гігієнічних правил, які сприятимуть запобігання захворюванню на коронавірусну 

інфекцію;


- обмеженням проведення масових заходів, та призупиненням відвідування мешканців сторонніми 

особами;


- забезпеченням необхідних умов для дотримання працівниками та підопічними правил особистої гігієни 

(використовуючи одноразових рушників і серветок, миючих засобів);


- проведенням періодичністю обробки рук спиртовмісним засобом та/або мити їх з милом;


- проведенням обов’язкового регулярного температурного скринінгу працівників інтернатних закладів, 

підопічних/вихованців та відвідувачів з занесенням даних у відповідний журнал обліку;


- запровадженням спеціальної процедури утилізації медичних відходів, в тому числі використаних захисних 

масок та рукавичок;


- дотриманням правил респіраторної гігієни; 


- користуванням одноразовими масками та рукавичками, проведенням їх своєчасної заміни тощо.


контролю за:
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Наказом Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації від 10 квітня 2020 

р.  № 26 затверджено алгоритм ротації персоналу інтернатних установ в період карантину, що дозволило 

мінімізувати контакти з можливими носіями інфекції. Завдяки тому, що персонал закладів працював вахтовим 

методом та проживав разом з підопічними в ізоляції в окремих корпусах, в деяких закладах вдалося повністю 

вберегти від захворювання мешканців інтернатів, не допустивши жодного підтвердженого випадку 

захворювання серед підопічних.


В інтернатних установах організовано та проведено повну вакцинацію від COVID-19 вихованців/підопічних 

та працівників інтернатних закладів відповідно до лікарських призначень.


Окрім того, забезпечено надання психологічної підтримки підопічним закладів стаціонарного догляду, що 

хворіли або мали підозру на захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. 

Полтавська область


Департаменту соціального розвитку Полтавської обласної державної адміністрації підпорядковуються 14 

інтернатних закладів з яких: 2 геріатричні пансіонати, 2 будинки-інтернати для громадян похилого віку та 

інвалідів, 8 психоневрологічних та 2 дитячих будинки-інтернати.


У підвідомчих інтернатних закладах утримуються люди, які тією, чи іншою мірою потребують стороннього 

догляду з низки причин (вік, фізичні, психічні чи ментальні порушення у розвитку тощо), тому обов'язковою 

умовою, за якою дозволяється ведення під час карантину господарської діяльності, є забезпечення відповідного 

персоналу та підопічних засобами індивідуального захисту, а також дотримання відповідних санітарних та 

протиепідемічних заходів.
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Департаментом прийнято низку наказів, що оприлюднені на офіційному сайті та є у вільному доступі:


- «Про заходи із запобігання поширенню коронавірусу COVID-19» від 19 березня 2020 р. № 28:


- «Про виконання Тимчасових рекомендацій затверджених постановою Головного державного санітарного 

лікаря України» від 12 травня 2020 р. № 41;


- «План додаткових заходів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19» від 10 

липня 2020 р.


Відповідно до зазначених наказів керівникам інтернатних установ надано відповідні доручення щодо 

організації проведення протиепідемічних заходів в закладах. Так, за інформацією Департаменту в будинках-

інтернатах/пансіонатах області введено посилений протиепідемічний режим, тимчасово призупинено 

відвідування підопічних родичами та близькими. Спілкування підопічних із рідними здійснюється засобами 

мобільного та інтернет-зв'язку. 


Для забезпечення здійснення належних карантинних заходів запроваджено контроль за дотриманням 

маскового режиму персоналом, використанням дезінфекторів, розроблено графіки вологого прибирання та 

провітрювання кімнат, вхідні зони до приміщень інтернатів забезпечено дезінфекційними килимками, 

запроваджено щоденний температурний скринінг працівникам, які приходять на зміну та підопічним з фіксацією 

у відповідному журналі.


Департаментом доведено до інтернатних закладів алгоритм дій у разі виявлення підозри на коронавірусну 

інфекцію та координується робота щодо безперебійного функціонування стаціонарних установ області з 

обслуговування одиноких осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, які там проживають.
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В усіх інтернатних закладах розроблено алгоритм дій у разі виявлення осіб з підозрою на коронавірусну 

інфекцію з-поміж підопічних/вихованців та працівників закладу.


Директорам інтернатних закладів доручено забезпечити проведення інформаційно-роз’яснювальної 

роботи з підопічними/вихованцями закладів з метою дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил 

запобігання зараженню коронавірусною інфекцією, забезпечити режим регулярного провітрювання кімнат та 

здійснення дезінфекційних заходів за допомогою кварцування.


За даними Департаменту соціального захисту населення, інтернатні заклади забезпечені в достатній 

кількості медичними масками, рукавичками, захисними костюмами, антисептиками, безконтактними 

термометрами, експрес-тестами та дезінфекційними засобами із вмістом спирту. В кожному закладі підготовлені 

приміщення для ізоляції хворих у разі необхідності, а також забезпечено достатній запас продуктів харчування.


В усіх установах було запроваджено заходи, які виявилися ефективними та запобігли поширенню 

коронавірусної хвороби, зокрема:


- організовано підвезення працівників до інтернатних закладів;


- вахтовий метод роботи в будинках-інтернатах та геріатричному пансіонаті;


- створено тримісячний запас медичних засобів на випадок ускладнення епідеміологічної ситуації щодо 

захворюваності на грип та ГРВІ серед підопічних за засоби індивідуального захисту (далі - ЗІЗ) для працівників та 

підопічних/мешканців/вихованців;


- забезпечено щоденний триразовий температурний скринінг персоналу, підопічних/вихованців та 

недопущення до роботи працівників із симптомами ГРВІ;


- припинено проведення масових заходів.
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Під час спілкування із представниками ГО, працівники інтернатних установ, а також моніторів НПМ 

підтвердилася інформація, яку надав Департамент соціального захисту населення та установи щодо їх 

забезпечення ЗІЗ, зміни істотних умов роботи тощо.


За інформацією Держпродспоживслужби, в області у 2020 році та 2021 році проведено 20 планових та 

позапланових перевірок виконання протиепідемічних вимог у інтернатних установах Полтавської області. 

Перевірка умов та дотримання протиепідемічних заходів громадськістю не припинялася під час війни. Зокрема 

під час відвідування установ з гуманітарною місією приділялася увага дотриманню в них санітарних правил та 

протиепідемічних заходів.


Під час круглого столу висвітлили основні типові порушення, що були виявлені під час візитів НПМ, 

здійснених до установ соціальної сфери (геріатричні, психоневрологічні пансіонати, дитячі будинки-інтернати) у 

період дії надзвичайної ситуації, пов’язаної з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19.


Було акцентовано на важливості недопущені порушення права людей на охорону здоров’я та медичну 

допомогу, порушення права на безпечне розміщення і соціальне дистанціювання, порушення права на 

отримання засобів для захисту та особистої гігієни, яких повинно дотримуватися населення в цілому. Розглянуто 

питання порушення права на підтримання контактів із зовнішнім світом, порушення права на соціальний захист 

та гідні умови перебування в закладах.


Крім того, винесено на обговорення питання вакцинування мешканців/підопічних з-поміж ВПО, 

евакуйованих до установ з територій активних бойових дій.


Представники закладів надали розгорнуту інформацію щодо заходів, що вживаються на сьогодні для 

недопущення поширення коронавірусу та позитивних практик, застосованих у 2020 та 2021 роках.
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Так в установах

  провакциновано бустерною дозою 85% підопічних/мешканців

 здійснюється вакцинація вакциною проти грипу

 постійно оновлюються запаси дезінфекційних засобів, засобів індивідуального захисту

 проводиться знезараження повітря шляхом кварцювання приміщень та їх дезінфекція

 здійснюється температурний скринінг

 частково обмежено відвідування підопічних/мешканців – дотримання дистанції, температурний скринінг, 

відведено спеціальні приміщення

 раціони підопічних/мешканців обов’язково вітамінізується (за умови відсутності медичних протипоказань).


Проводиться відповідна робота з ВПО, які поміщені до установ за час військової агресії рф – медичні огляди, 

відповідне лікування, вітамінізація та вакцинація.


Акцентовано на контролі проведення щеплень підопічним та працівникам інтернатних та геріатричних 

закладів бустерною дозою вакцини.
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Сумська область


Від початку 2020 року в Сумській області здійснено близько 40 моніторингових візитів до різних установ та 

закладів, які відповідно до положень статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини» є місцями несвободи. Серед іншого об’єктами моніторингу стали і заклади інституційного догляду: 

геріатричні пансіонати, відділення стаціонарного догляду для постійного чи тимчасового проживання, 

психоневрологічні інтернати, дитячі будинки інтернати, спеціалізовані школи, загальноосвітні школи, з 

можливістю проживання у закладі чи без такого тощо.



У процесі моніторингових візитів досліджувались питання додержання прав і свобод людини і 

громадянина як щодо підопічних, чи мешканців вказаних закладів, так і працівників.


Одним із питань, що вивчались серед інших, було дослідження стану забезпечення у закладі чи установі 

права людини на життя та охорону здоров’я. Так, під час візиту перевірялось чи наявні в установі, чи закладі ЗІЗи, 

чи ведеться контроль за їх правильним використанням та вчасною заміною, чи утилізуються використані засоби, 

відповідно до вимог законодавства тощо.


 наявність облаштованих відокремлених приміщень (ізоляторів), куди можуть бути переміщені особи з 

підозрою на захворювання

 наявність двох окремих ізоляторів: для осіб, з підозрою на COVID-19 та для перебування осіб з підозрою на 

наявність інших інфекційних хвороб (КУ Сумської обласної ради «Сумський геріатричний інтернат ветеранів 

війни і праці»)

 у більшості закладів Сумської області систематично проводиться температурний скринінг не тільки 

підопічних, а й працівників та відвідувачів, ведуться журнали для занесення отриманих даних

 проводиться знезараження повітря в приміщеннях дезінфекція приміщень спеціальними дезінфекційними 

розчинами. Так, в Косівщинській школі-інтернаті встановлені без озонові кварцеві лампи, проводиться 

кварцювання вхідних зон та загальних місць перебування людей. Такі заходи допомагають не тільки знизити 

ризик потрапляння до закладу вірусу, а й додатково убезпечує здобувачів освіти та працівників від інших 

небезпечних хвороб, що передаються повітряно-крапельним шляхом;

Серед найкращих практик, що виявлено в стаціонарних установах соціального захисту населення, 

можна відзначити наступні
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 ведеться контроль за проведенням вакцинації підопічних

 проводиться інформаційна робота щодо протидії коронавірусній інфекції: у доступних для підопічних місцях 

розміщенні ілюстровані, яскраві інформаційні матеріали (з використанням піктограм), прикладом, як в КЗСОР 

"Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей". Розміщення матеріалів у 

такій формі дозволяє людям з різним рівнем сприйняття отримати інформацію, яка може допомогти захистити 

своє життя та здоров’я

 у деяких закладах розроблені алгоритми дій на випадок виявлення фактів захворювання на COVID-19, а також 

наявні клінічні маршрути пацієнта. Це дозволяє швидко реагувати на факти ймовірного захворювання та 

убезпечувати інших мешканців закладу;

 налагоджено співпрацю з сімейними лікарями, що допомагає швидко діагностувати захворювання та вчасно 

вжити заходи для надання медичної допомоги. Вчасній діагностиці сприяла наявність у закладах швидких 

тестів для виявлення короновірусної хвороби

 налагоджено співпрацю з гуманітарними організаціями. Саме шляхом отримання гуманітарної допомоги 

заклади переважно забезпечуються предметами гігієни, деззасобами, засобами індивідуального захисту. Так, 

Атинський ПНІ не отримував від держави коштів на протидію COVID-19 у 2022 році, усі засоби індивідуального 

захисту та дезінфекції надані гуманітарними організаціями.
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1. У результаті вжитих в стаціонарних установах соціального захисту населення України системних 

профілактичних заходів удалося уникнути масової захворюваності підопічних та вихованців під час війни.


2. Установами соціального захисту населення дотримувалися вимоги нормативних актів, спрямованих на 

протидію поширення в Україні коронавірусної хвороби. 


3. Одним із фактором, що вплинув на зменшення чисельності осіб що захворіли на COVID-19, стала масова 

вакцинація людей.


4. Обмеження у проведенні масових заходів в установах та відвідувань підопічних родичами та сторонніми 

особами виявилося ефективним заходом, водночас є потреба у впровадженні альтернативних способів 

забезпечення права підопічних/вихованців на спілкування із зовнішнім світом шляхом усунення проблем з 

доступом до мережі Інтернет, відео та телефонного зв'язку. Потребують перегляду методи організації дозвілля в 

установах в умовах обмеження доступу до установ представників громадських організацій та волонтерів. 


5. В умовах війни інтернатні установи зіткнулись з необхідністю прийому значного числа тимчасово 

переміщених осіб з інших установ соціального захисту населення або людей, які ніколи не перебували в таких 

установах. Зазначене потребує додаткової уваги за наявності у ВПО щеплень проти коронавірусної інфекції з 

метою запобігання її поширенню. 


6. Актуальним залишається потреба у поповненні запасів дезінфікуючих засобів та засобів індивідуального 

захисту в умовах обмеження видатків на утримання установ соціального захисту населення. 

ІV. ВИСНОВКИ
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7. Узагальнення результатів дослідження вказує, що діяльність установ з профілактики була відносно 

стандартизована, тому і кращі практики мають стандартизований характер. Узагальнюючи отримані під час 

дослідження матеріали можна виділити наступні ефективні кроки з протидії поширенню коронавірусної хвороби 

в установах соціального захисту населення

 дотримання протиепідемічного режиму та забезпечення проведення дезінфекційних заходів в інтернатних 

закладах системи соціального захисту населення

 проведення роз’яснювальної роботи з вихованцями/підопічними інтернатних закладів та працівниками щодо 

дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил запобігання зараженню інфекцією

 проведення інструктажів для працівників щодо основних симптомів гострої респіраторної хвороби COVID-19 і 

порядку здійснення профілактичних заходів у випадку виявлення хворих із підозрою на це

 організація постійного моніторингу епідемічної ситуації в інтернатних закладах

 підтримання співпраці з територіальними закладами охорони здоров’я. У разі виявлення захворювання або 

підозри на гостру респіраторну хворобу COVID-19 негайне інформування територіальних закладів охорони 

здоров’я

 дотримання режиму регулярного провітрювання житлових та службових приміщень, за можливістю 

здійснення дезінфекційних заходів та знезараження повітря в приміщеннях за допомогою кварцування

 організація вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19 вихованців/підопічних інтернатних закладів 

відповідно до лікарських призначень, у тому числі шляхом виклику мобільної бригади з імунізації, 1-ою / 2-ою 

та бустерними дозами;
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 забезпечення інтернатних закладів, в яких проживають громадяни похилого віку та особи з інвалідністю, 

необхідними лікарськими засобами: противірусними, жарознижувальними лікарськими засобами, а також 

препаратами для симптоматичного лікування ускладнень вірусних інфекцій, медичними виробами тощо з 

метою запобігання захворюванню та у разі необхідності лікування гострої респіраторної хвороби СОVID-19

 забезпечення підготовки та навчання працівників інтернатних закладів для роботи під час карантину у зв’язку 

з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 (виявлення симптомів, надання послуг)

 впровадження вахтового методу залучення співробітників установ

 запровадження практики прийняття новоприбулих осіб в інтернат тільки за наявності негативного ПЛР-тесту 

на коронавірус та перебування їх в карантині протягом 14 днів, з метою профілактики занесенню інфекції 

зовні.
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Громадська організація «Україна без тортур» створена, щоб об’єднати на основі єдності інтересів фізичних 

осіб, які залучені до реалізації національного превентивного механізму (НПМ) та підтримують ідею викорінення 

катування та іншого жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність видів поводження та покарань, 

які заборонені та є серйозними порушеннями прав людини в Україні спрямованої на впровадження 

демократичних змін в суспільстві. 


Організація відкрита для будь-якої співпраці, що націлена на викорінення жорстокого поводження і тортур 

в місцях несвободи, протидії порушенню прав уразливих категорій громадян. 

Контакти для зв’язку:


www.notorture.org.ua


ukraine.without.torture@gmail.com


https://www.facebook.com/ukraine.without.torture


https://t.me/Ukraine_without_torture


+380 67 011 45 45

https://notorture.org.ua
mailto:ukraine.without.torture@gmail.com
https://www.facebook.com/ukraine.without.torture
https://t.me/Ukraine_without_torture

