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Про розгляд запиту
на публiчну iнформацiю

IТТановний пане Вii:алiкl !

управлiння охорони здоров'я облдерrкадмiнiстрацii на виконання лоруLIенняоблдержадмiнiстрацii вiд 23.02,2021 ль т-64I2I-ПIрозгляFIуло Ваш запит rrа публiчгlу
iнформацiю та FIадае iнформацiю в межах компетенцiт, згiдно з запитомI.

ПУНКТ 1, В РаМКаХ РеаЛiЗаЦii Заходiв <{oporrtHboT карти з BIIpol]al1)(eIIFIrI
вакцинИ вiд гостРоТ респiРаторноI хворобИ CoViD-l9, спри.tигlеrrоr' KopolraBipycol\4
SARS-CoV-2 (затверджено наказом моЗ УкраТни вiд 24.|22о2О року Лл З0l8 r.a
наказом моЗ УкраТни вiд 09.02,2021 лЬ 213 "Про внесенFIя змiн до lopolKHboT карти звпровадження вакцини вiд гостроi' респiраr-оllноТ хвсlроби COVID-l9. ctt1-1t.t.tt.tt'tctttll'
KopoHaBipycoм SARS-CoV-2, i проведцеt-lня маоовоТ вакцлIгIаttil.),rзi2lrttltliдцt,...''). i
проведення масовоi вакцинацii у вiдповiдь на паllдемilо CoVlD-l9 в YKpailri у 2d2l-2022 роках) та розпорядження керiвника робiт з rriквiдацil' ltас.tti,цttitз N,Ie/(IIl(O-
бiологiчноi надзвичайноi ситуацiТ природно.,i *upu,,l,epy, пов'язаllоl' iз tttlttllallcнHrI]\4
KopoHaBipycHoT хвороби COVID-19 на територii МиколаIвськот областi вiд 12.0 |.2021
J\& 2 проведено верифiкацiю даних по цiльЬвих групах в розрiзi zrдп,liгliстlэативIlих
територiй (райони визнаLIено з урахуванням постанови Верховноi Ради Уrсраiни вiдlJ лилня 2020 року лъ 807-IX "Про утвореFIня та лiквiдацiю районiв") дл,lt .rрЬu.д.*rr-l та 2 етапу вакцинацiТ вiд COVID-19 по МиколаТвськiй об:lас,l,i ,гit l]LIзIlalLIcII() ,ti,,u,,,,i
групи для вакцинацii (таблиця додасться).

Пункт 2, Згiдно з <ЩороiкньоIо картою з впровадженFIrI вакцI4IIи вiд гостроi
респiраторноТ хвороби COVID-19, .npr.rr*,."oi' KopoHaBipycoN,I SдRS-СоV-2
(затвердхсено наказом МоЗ УIgаiни вiд 24.12.2020 pony lЛъ зЬiв ,о наказом мозУкраТни вiд 09.02.202l лЪ 2lз ''Про вr{есенIJя змtitt до /lo;ltuKlrboi. Iiap1.1.I ,J

ВПРОВаДЖеННЯ l]аl(ЦИtlИ Вi7Ц t'tlc't'Ptli' рссtlilэаttlрttсli' хtзtllэtlбll C'()VlI)_ l9. .,,1-,,,,,,',,tctttlj
KopoHaBipycoM SARS-CoV-2, i прсlведення масовоi ваtсцинtrцii у вiлповiдь,..''), i
проведення масовоi вакциFIацiТ у вiдповiдь на пандемiю COVID-l9 в YrtpaTrli у 202|-



2022 роках) ]]акцинацiЯ вiд KopoHaBiPycHoT хвороби COVID- i9 в YKpairri бУд.
добровiльною для ycix груп FIаселення та професiйних груп.

Громадяни приймають саN4остiйне рiшеliня tlIодо BattIlиllallij'. C,гal.t,tc1-1,t,llroltl
звiтнiстЮ не передбаченО збираннЯ iнформаЦii щодО приtIиН вiдмови lзiд вакциlIаItiТ.
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!одаток до JIиста ЛЬ ]'-З[)-L]-2l rзi:t 2(l 02,2()2l
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1 Етап

1

Bci працiвниrtи мобiлыlих
бригал з вакцинацii 42 26 l2 l2 6 6 6

2

Bci медичпi працiвники
(лiкарi, серс2lrriлi,га
N,lолодIIIиL"t ьtедич t tий
персонал), якi працtоlо.гь в
ЗОЗ де ЕlадаIо,гь

стацiонарну допоIuогу
хворим Ila KopoHaBipycl ty
хворобу COVID-l9

297 | 8l7 2()2_j 2()t] .1_1б l 7() 222

_,

Bci працiвrtики
лаборагорiй, якi
проводять лаборагорнi
,ltослi/tittсttltя t la
Kopol taIlillt,cl r_t, х Btlptlб_r,

cOVlD_l9

l62 73 56 0 () 24 lt2

4

Bci працiвники eKcTpeltoi
м едич 1,Ioi до поп,t о ги.
l]клIочаIочи водiТв

в61 208 ззб 164 f.i8 1з5 lз8

5

Лrоди, якi перебуваtоть у
спецiалiзованих заI(ладах
(iHTcpHaT,ax. буди t t ках 71.1rя

осiб похилого вiку.l,оцо)

l615 l445 100 2lб бll в з7l 240

6

l I1lallillttt.llt1.1

спсl 1ia,lI iзоваt tих за;tltiutiв
(iHTepIlaTiB, бlциllIсi в для
осiб похилого BiK5, тощо)

l 289 7,7 6 lI(l 254 ,l]() 2 _59 2.1()

всього 6940 з345 2645 854 l 558 965 9lIl

2 Етап

1
IЗсi гrрацiвrrики первиtttIсlТ
шrеди.tноi ло гtоп,lо гt.t

3 l37 l 208 tJtJ2 426 4_,} _-} 69() 7()(l

2

I3cl ll1-1ttltillttt.llit,t ittttt ttx
ЗОЗ, якi IIе надаlоl.ь
стацiоllарt11, допо]чIогу
хворим на rtоронавiрусну
хворобу COVID-19

7306 2530 506з 2,7,7 36l 689 9lб

_)
Bci працiвlIиrtи систеI\{и
громадського здорt,lв'я 50 9 50 0 0 0 ()

4 JIrоли BiKoMr Bi:r 8() poKiB 36I52 l634.] I7l19 ,+99] .l.)4 l (l] |i(l ]2l l
всього 46645 2 0090 2з|14 5(l9(l 4.1.15 76(l5 5i{l5


