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,ЩУ <Щентр громадського здоров'я
МОЗ Украiни>>

CTpyKTypHi пiдроздiли з питань
охорони здоров'я обласних,
Киiвськоi MicbKoi державних
адмiнiстрачiЙ

MiHicTepcTBo охорони здоров'я на виконання положенъ постанови

Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 09 грудня 2020 року N9 1236 <Про встановJIеннЯ

карантину та запровадження обмежувальних протиепiдемiчних заходiв з метою

запобiгання поширенню на територii Украiни гостроi респiраторноi хвороби

coVID-19, спричиненоi KopoнaBipycoм SARS-Coy-2>>, зi змiнами,

затвердженими постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 28 липня 2021 року
J\Ъ 787, звертасться з настуtIним.

1. Структурним пiдроздiлам з питанъ охорони здоров'я обласних,

КиТвськоТ MicbKoi державних адмiнiстрацiй :

- пiдгоТуватИ перелiк закладiв охорони здоров'я Bcix форм власностi,

якi здiйснюють тестування на COVID-19 методом полiмеразноi

ланцюговоi реакцii або експрес-тесту на визначення антигена

KopoHaBipycY SдRS-СоV-2 вiдповiдно до листа .ЩУ <Щентр

громадського здоров'я МОЗ Украiни> вiд 03.08.2021 Ns29l4473l2t;

- забезпечити оприлюдненIш публiчноТ iнформацii щодо перелiку

закладiв охорони здоров'я Bcix форм впасноотi, якi здiйснюютъ
тестуванНя на COVID-19 методоМ полiмеразноi ланцюговоi реакцii
або експрес-т9сту на визначення антигена KopoHaBipycy SARS-CoV-
2 для автоматичного припинення самоiзоляцii особи у зв'язку з

перетинанням державного кордону через мобiльний додаток
електронного cepBicy <Вдома> ;

- забезпечити дотримання вимог наказу МОЗ вiд 28.03,2020 I{g122

<Органiзацiя надання медичноi допомоги хворим на KopoHaBipycцy
хворобу (COVID_19)> (зi змiнами) в частинi вiдбору матерiалу для
експр е с-те сl-Y на рк_Е?уý}lчя" ентдген а кор oнaBipycy SARS - с оV-2 та
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ДОТРИМаННЯ ВИМОг iнструкцii виробника щодо застосування виробу
медичного призначення.

Iнформацiю щодо перелiку закладiв охорони здоров'я регiону, якi
ЗДiЙСНЮЮТЬ тесТрання на COVID-19 методом полiмеразноi ланцюговоi роакцiТ
абО екСпрес-тесту на визначення антигена KopoHaBipycy SARS-CoV_2 надiслати
до 26.08.2021 до ДУ кЩентр громадського здоров'я МоЗ Украiни>, на
електр онну пошту,i пf'*(#i:hс 

* рrg.u*.

2. ,Щержавнiй ycTaHoBi <Щентр громадського здоров'я МоЗ УкраТни>:

- забезпечити обмiн даними щодо негативних результатiв тестування
на COVID-19 методом полiмеразноi ланцюговоi реакцiТ або експрес-
тесту на визначення антигена KopoHaBipycy SARS-COV-2 дJUI
автоматичного припинення самоiзоляцiТ особи у зв'язку з
перетинанням державного кордону через мобiльний додаток
електронного oepBicy <Вдома> до MiHioTepcTBa цифровоi
трансформацii Украiни;

- забезпечити оприлюдненнrI публiчноi iнформацii щодо перелiку
закладiв охорони здоров'я Bcix форм власностi, якi здiйснюють
тестрання на COVID-19 методом полiмеразноi ланцюговоi реакцiТ
або експрес-тесту на визначення антигена KopoHaBipycy SARS-CoV-
2 для автоматичного припинення самоiзоляцii особи у зв'язку з
гIеретинанням державного кордону через мобiлъний додаток
епектронного cepBicy <Вдома>.

Узагальнену iнформацiю надати до 31.08.2021 до MiHicTepcTBa охорони
здоров'я УкраТни, на електронну пошту нhtj_,рr*:t. tj a(gigжail. #оm.

Заступник MiHicTpa - головний
державний санiтарний лiкар Украiни Iгор КУЗIН


