КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 08 квітня 2020 р.
№ 272
Київ
Про внесення змін до Правил санітарної охорони території України
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Правил санітарної охорони території України, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 22 серпня 2011 р. № 893 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 65, ст. 2538),
зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України
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Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 квітня 2020 р. № 272
ЗМІНИ,
що вносяться до Правил санітарної охорони території України
1. Пункт 2 після абзацу сімнадцятого доповнити новими абзацами такого змісту:
“самоізоляція — режим перебування особи, стосовно якої є підозра на інфекційну хворобу,
особи, яка мала контакт з хворим на особливо небезпечну інфекційну хворобу (крім осіб, які
перебували у засобах індивідуального захисту у зв’язку з виконанням службових обов’язків) або
хворіє на інфекційну хворобу та не потребує госпіталізації, в помешканні, квартирі, будинку тощо,
необхідний для здійснення медико-санітарного спостереження за нею протягом строку, визначеного
лікарем, коли така особа зобов’язана згідно з наданою нею інформованою згодою утримуватися від
контакту з іншими особами, крім тих, з якими спільно проживає, та відвідування громадських місць
(крім невідкладних випадків);
обсервація (ізоляція) — це режим перебування осіб, що відвідували країни/регіони з місцевою
передачею особливо небезпечних інфекційних хвороб, що мають міжнародне значення (крім осіб, які
є працівниками дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей; водіїв та обслуговуючого персоналу вантажних транспортних засобів, членів екіпажів повітряних і морських суден,
членів поїзних і локомотивних бригад, якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті з особою,
хворою на особливо небезпечну інфекційну хворобу), які вважаються такими, що мали контакт із
хворим на особливо небезпечну інфекційну хворобу, що має міжнародне значення, та надали інформовану згоду на проведення протиепідемічних та/або профілактичних заходів, що передбачає,
зокрема, згоду на ізоляцію в спеціалізованому закладі на строк, визначений лікарем, після перетину
державного кордону з метою їх обстеження та здійснення медичного нагляду за ними.”.
У зв’язку з цим абзаци вісімнадцятий і дев’ятнадцятий вважати відповідно абзацами двадцятим
і двадцять першим.
2. Абзац другий пункту 27 після слів “таких осіб” доповнити словами “, встановлення медикосанітарного спостереження за особами, які перебувають в обсервації (ізоляції) або самоізоляції”.
3. У пункті 65:
1) перше речення після слова “малярії” доповнити словами і цифрами “та гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”;
2) друге речення після слів “заражених малярією” доповнити словами і цифрами “та хворих
на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2”.
4. У пункті 66:
1) перше речення після слова “проживання” доповнити словом “(перебування)”;
2) друге речення після слів “їх пересування не обмежується” доповнити словами “, крім осіб,
що перебувають в обсервації (ізоляції) або самоізоляції”.
5. Пункт 68 після слова “пересування” доповнити словами “, обсервації (ізоляції) або самоізоляції”.
6. Додаток 1 до Правил доповнити такою позицією:
“COVID-19

U07.1 2019-nCoV”.

