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Про організацію тривалих побачень в установах
виконання покарань, слідчих ізоляторах, закладах
охорони здоров'я Державної кримінальновиконавчої служби України в умовах пандемії
коронавірусної хвороби (COVID-19)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020
№ 1236 «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» та з метою недопущення занесення та поширення випадків
коронавірусної хвороби (COVID-19) на території установ виконання покарань
та слідчих ізоляторів, закладів охорони здоров'я Державної кримінальковиконавчої служби України при наданні тривалих побачень
НАКАЗУЄМО:
1. Керівникам
забезпечити:

установ

виконання

покарань

та

слідчих

ізоляторів

1) виділення в окремому блоці установи камер (приміщень) для ізоляції
засуджених після тривалих побачень з урахуванням одна камера (приміщення)
на одного засудженого. При відсутності камер (приміщень) для одного
засудженого,
виділити
камери (приміщення) не більше як для трьох
засуджених на час ізоляції протягом чогирнадцятиденного періоду
з
останнього дня тривалого побачення. Всі ліжка засуджених повинні
розташовуватися на відстані не менше 1,5 метра одне від одного. Камера
(приміщення) повинна мати стіл для прийому їжі та стільці, власний санвузол;

2

2) надання тривалого побачення відповідно до графіку, який складається
з урахуванням наявності вільних камер (приміщень), які виділені для ізоляції
засуджених після тривалого побачення;
3) чотирнадцятиденну ізоляцію засудженого в камері (приміщенні) на 1
ліжко-місце після проведення тривалого побачення. При відсутності
одномісних камер (приміщень) здійснювати наповнення камер (приміщень)
виділених для ізоляції засуджених після тривалих побачень в один той самий
день не більше трьох осіб в одну камеру (приміщення) на час ізоляції;
4) надання тривалих побачень засудженим з близькими родичами при:
проходженні температурного скринінгу та за відсутності у них на
момент побачення ознак гострої респіраторної інфекції;
наявності у близьких родичів, які прибули на побачення, лабораторно
підтвердженого негативного результату тестування їх на COVID-19 методом
полімеразної ланцюгової реакції, яке проведене не більш як за 48 годин до
дня надання побачення;
наявності у родичів оригіналу документа, що підтверджує їх оплату
послуги виїзду працівника медичної лабораторії до засудженого (на 12 день
після побачення) з метою забору біоматеріалів для проведення тестування на
COVID-19 зазначеним методом та проведення самого дослідження;
дотримання маскового режиму родичами та засудженими з
використанням власних засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів
(без клапану видиху) або захисних медичних масок, що закривають ніс та рот,
у тому числі виготовлених самостійно;
5) перевірку даних при сумнівах в оригіналі наданого
результату
тестування та/або документу про оплату щодо достовірності тестування
родичів на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції та/або оплати
цього тестування засудженому по телефону згідно вказаних реквізитів у
наданих документах;
6) організацію та контроль за проведенням засудженим тестування на
COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції не раніше 12 доби ізоляції
при відсутності симптомів захворювання COVID-19;
7) інформування медичних працівників про прибуття працівника
лабораторії для проведення відбору матеріалу на тестування на COVID-19;
8) повернення засудженого у свою камеру (відділення) виключно після
отримання негативного результату ПЛР-тесту та за погодженням медичного
працівника;
9) призначення співробітників установи для проведення температурного
скринінгу та візуального огляду осіб, які беруть участь в тривалих побаченнях.
При виявленні підвищеної температури тіла та/або катаральних явищах зі
сторони дихальної системи дану особу не допускати до побачення, причин)
відмови у побаченні фіксувати у Журналі, що додається;
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10) щоденне проведення співробітниками установи під час тривалих
побачень температурного скринінгу та візуального огляду засудженого та
особи, що на побаченні з занесенням даних у Журнал;
11) транспортування матеріалу для проведення тестування на COVID-19
методом полімеразної ланцюгової реакції автотранспортом установи ДКВС з
дотриманням протиепідемічних правил безпосередньо до установи, яка
досліджує матеріал методом полімеразної ланцюгової реакції при умові забору
матеріалу медичними працівниками ЦОЗ ДКВС України;
12) щоденне опитування засуджених, щодо скарг на самопочуття та
проведення термометрії тіла під час ізоляції;
13) негайне переривання тривалого побачення при:
наявності симптомів захворювання або підвищення температури тіла
понад 37,2°С у засудженого або у одного з родичів;
недотримання маскового режиму (в місцях загального користування кухні, санвузлі);
14) медичними масками засуджених, які знаходяться на ізоляції;
15) наявний запас дезінфекційних засобів, антисептиків для рук, захисних
медичних масок, захисних одноразових медичних халатів /комбінезонів;
16) проведення вологого прибирання з використанням дезінфекційних
засобів дозволених до використання в Україні з наступним провітрюванням
не рідше, ніж 2 рази на день та після кожного тривалого побачення;
17) проведення заключної дезінфекції при виявленні хворого/підозри на
COVID-19 в приміщеннях, де виявлений хворий та в місцях загального
користування;
18) ізоляцію засуджених при виявленні хворого на COVID-19 за вказівкою
медичних працівників ЦОЗ ДКВС України;
19) дотримання маскового режиму працівниками ДКВС України;
20) збір, тимчасове зберігання та утилізацію використаних засобів
індивідуального захисту органів дихання та шкіри відповідно до вимог
чинного законодавства;
21) скасування тривалих побачень при погіршенні епідемічної ситуації на
COVID-19 серед засуджених та осіб, узятих під варту, працівників установи
згідно пропозицій медичних працівників ЦОЗ ДКВС України.
2.
Завідувачам медичних частин та начальникам лікарень ЦОЗ ДКВС
України забезпечити:
1) динамічний медичний огляд під час ізоляції засудженого після
тривалого побачення;
2) присутність медичних працівників при проведенні тестування на
COVID-19 працівниками лабораторій згідно оплаченого дослідження родичами
засудженого;
3)у найкоротші терміни тестування засудженого на COVID-19 методом
полімеразної ланцюгової реакції при прояві симптомів захворювання шляхом
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узгодження перенесення дати забору матеріалу з лабораторією, в якій родичами
засудженого було здійснено
оплату послуги виїзду працівника медичної
лабораторії до засудженого (на 12 день після побачення);
•'•
4) проведення відбору матеріалу на виявлення РНК вірусу SARS-CoV-2
медичними працівниками закладів охорони здоров'я ЦОЗ ДКВС України
засудженому під час ізоляції після тривалого побачення при домовленості з
1
лабораторним центром;
5) надання дозволу або заборону (при наявності симптоматики COVID-19
та/або отримання позитивного результату тестування на COVID-19 методом
полімеразної ланцюгової реакції) на переведення засудженого до загальної
камери/відділення під час ізоляції;
6) негайну ізоляцію та лікування засудженого при підозрі/встановленні
діагнозу COVID-19;
7) сумісно з працівниками ДКВС встановлювати коло контактних осіб
при виявленні хворого (при підозрі) на COV1D-19 під час тривалого побачення
або під час ізоляції;
8) контроль за проведенням дезінфекції в приміщеннях для надання
тривалих побачень та в камерах для ізоляції засуджених після тривалих
побачень;
9) протягом 14 днів проведення опитування та динамічний медичний
огляд засуджених, які повернулися у загальні камери/відділення з ізоляції після
тривалого побачення. При появі симптомів COVID-19 негайно ізолювати та
забезпечити надання медичної допомоги відповідно до вимог наказу МОЗ
України від 28.03.2020 № 722 «Організація надання медичної допомоги хворим
на коронавірусну хворобу (COVID-19)» (зі змінами).
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, Кіровоградській, Житомирській, Миколаївській, Херсонській,
Одеській, Черкаській та Чернігівській областях, начальників філій ЦОЗ ДКВС
України.

Директор Державної установи
«Центр охорони здоров'я Державної
кримінально-виконавчої служби

Начальник Департаменту з питань
виконання кримінальних покарань
підполковні/к/внутрішньої служби
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охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України в
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