Додаток 3
до Розпорядження керівника
робіт з ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації
від 06.04.2020 № 8

Оперативна інформація
станом на «__» __________ 2020 року
№
п/п

Найменування заходу (показника)

1.

І розділ
Кількість виїздів мобільних бригад для забору біологічного матеріалу

1.1.
2.
2.1.
2.1.1.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.3.1.
4.4.
4.4.1.
4.4.2.
4.5.
4.5.1.
4.5.2.
5.
6.
7.

кількість відібраних зразків біологічного матеріалу для лабораторної діагностики методом ПЛР
Кількість виїздів бригад екстренної медичної допомоги на виклики всього:
з них до пацієнтів з підозрою на COVID-19
кількість госпіталізованих пацієнтів з підозрою на COVID-19
Кількість госпіталізованих з діагнозом негоспітальна пневмонія:
з них на ШВЛ
Кількість госпіталізованих з підтвердженим/підозрою на COVID-19:
з них діти 0-17
з них медпрацівники
всього осіб на ШВЛ
з них діти 0-17
летальні випадки
з них діти 0-17
з них медпрацівники
одужали
з них діти 0-17
з них медпрацівники
На самоізоляції з підтвердженим діагнозом COVID-19 (на амбулаторному лікуванні)
Всього кількість ліжко місць в інфекційних лікарнях/відділеннях
з них вільних

Кількість Загальна
за добу
кількість*

8.
9.
10.
11.
11.1.
12.
12.1.
12.2.
12.2.1.
12.2.2.
12.2.3.
12.2.4.
12.2.5.
12.2.6.
12.2.7.
13.
13.1.
13.2.
14.
14.1.
14.2.
1.
2.
3.

Всього кількість місць у відділеннях інтенсивної терапії:
з них вільних
Всього в готовності закладів охорони здоров'я для прийому хворих на COVID
Кількість перепрофільованих ЗОЗ/відділень для госпіталізації хворих з COVID-19 (оновлювати інформацію
щопонеділка)
кількість ліжок у перепрофільованих ЗОЗ/відділень для госпіталізації хворих з COVID-19
Стан матеріально-технічного забезпечення ЗОЗ (оновлювати інформацію щопонеділка):
кількість апаратів ШВЛ в ЗОЗ
кількість засобів індивідуального захисту:
ізоляційний халат
костюм біозахисту
маски медичні
рукавиці нітрилові нестерильні
захисні окуляри/щитки
респіратори класу захисту не нижче FFP2
Кількість лабораторій, що здійснюють ПЛР діагностику COVID-19
Всього кількість ліжок для госпіталізації хворих з COVID-19
з них в інфекційних лікарнях/відділеннях
з них в інших ЗОЗ
Всього кількість вільних апаратів ШВЛ в ЗОЗ:
з них в інфекційних лікарнях/відділеннях
з них в інших ЗОЗ
ІІ розділ
Кількість госпіталізованих осіб у ЗОЗ з підозрою на гостру респіраторну корона вірусну хворобу COVID-19
Кількість осіб, які перебувають в самоізоляції
Кількість осіб, які перебувають в обсервації

* Зазначається загальна кількість по наростаючому принципу.
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