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Про організаційні заходи з 
забезпечення безпеки пацієнтів 
та працівників КНП «КМНКЛ 
«Соціотерапія» в особливий 
період

З початку повномасштабної військової агресії Російської Федерації проти 
України з 24.03.2022 року місто Київ та інші території України піддаються численним 
загрозам воєнного характеру щодо яких, відповідно з Кодексом цивільного захисту 
України уповноважені органи - Державна служба України з надзвичайних ситуацій 
(ДСНС), місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування у сфері 
цивільного захисту забезпечують оповіщення та інформування населення, зокрема, 
повітряної тривоги через загрозу повітряного удару ворога.

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 21 Кодексу цивільного захисту 
України, пунктів 2.1. та 2.2. розділу 2 Плану цивільного захисту Київської міської 
наркологічної клінічної лікарні «Соціотерапія» на особливий період, інструктивних 
рекомендацій Голосіївського районного управління ГУ ДСНС України у м. Києві, 
щодо забезпечення безпеки пацієнтів та працівників КНП «КМНКЛ «Соціотерапія» 
під час оповіщення про повітряну тривогу, -

НАКАЗУЮ:
1. Керівникам стаціонарних, амбулаторних, клініко-діагностичних та інших 

структурних підрозділів лікарні відповідно до функцій підрозділів:
1.1. у режимі повсякденного функціонування забезпечити:
- ознайомлення та знання персоналом підрозділу Плану цивільного захисту 

КНП «Київська міська наркологічна клінічна лікарня «Соціотерапія» на особливий 
період та Інструкції щодо виконання вимог цивільного захисту та техногенної 
безпеки в КНП «Київська міська наркологічна клінічна лікарня «Соціотерапія» 
(надалі - Інструкція), що затверджені в лікарні;

- проведення практичних навчань персоналу щодо проведення, в разі 
необхідності, евакуації працівників, пацієнтів та відвідувачів з приміщень підрозділу, 
слідування їх за маршрутом руху до укриття цивільного захисту, виконання заходів 
передбачених Інструкцією;

- наявність вільного доступу до шляхів евакуації, наявність, перебування у 
робочому стані та швидкий доступ до засобів пожежогасіння і засобів додаткового 
освітлення;

- можливість негайного інформування персоналу, пацієнтів та відвідувачів 
щодо сигналів «Повітряна тривога!» та «Відбій повітряної тривоги!» після отримання 
відповідних сигналів зовнішніми та внутрішніми шляхами оповіщення (підключити 



мобільні телефони чергового персоналу до програм оповіщення про повітряну 
тривогу, щоденно перевіряти працездатність внутрішнього та міського телефонного 
зв'язку).

- розміщення в загальнодоступних для пацієнтів, відвідувачів та персоналу 
місцях наочної інформації про: шляхи евакуації з приміщень підрозділу; адреси та 
шляхи слідування до найближчих споруд, що можуть використовуватися як укриття 
цивільного захисту згідно рекомендацій районних органів ГУ ДСНС України у 
м. Києві за адресами розташування підрозділів;

- попередньо розподілити хворих стаціонарного підрозділу на групи за 
евакуаційним призначенням: хворі, які можуть самостійно залишити відділення для 
спрямування в укриття цивільного захисту; хворі, які потребують медичного догляду 
та супроводження до укриття цивільного захисту; хворі, які за своїм станом не 
можуть бути транспортовані (підключені до апаратів життєзабезпечення, 
перебувають у психотичних станах), залишаться на місці та потребують створення 
умов захисту в межах відділення;

- попередньо визначати серед медичного персоналу, що чергує, конкретних 
працівників, які будуть слідувати до укриття, у тому числі супроводжувати мобільних 
пацієнтів, та які будуть забезпечувати надання медичної допомоги хворим, які є 
нетранспортабельними,

1.2. у режимі після оголошення повітряної тривоги забезпечити:
1.2.1. у амбулаторному підрозділі, клініко-діагностичному та інших 

підрозділах:
- негайне припинення роботи підрозділу, оповістити персонал, пацієнтів та 

відвідувачів про загрозу повітряної тривоги;
- виведення пацієнтів та відвідувачів за межі підрозділу та запропонувати їм 

слідувати до укриття цивільного захисту за визначеними маршрутами;
- виконання вимог Інструкції, пов’язані із вимкненням електрики та 

збереженням майна;
- зачинення входу до підрозділу та організувати слідування персоналу до 

укриття цивільного захисту,
1.2.2. у стаціонарному підрозділі:
- негайне оповіщення персоналу, пацієнтів та відвідувачів про загрозу 

повітряної тривоги;
- виведення відвідувачів та пацієнтів, які за своїм соматичним та психічним 

станом можуть самостійно залишити відділення, за межі підрозділу та запропонувати 
їм слідувати до укриття цивільного захисту за визначеними маршрутами;

- виведення пацієнтів, які потребують медичного догляду, у супроводженні 
медичного персоналу до укриття цивільного захисту за визначеними маршрутами;

- переміщення, за можливістю, нетранспортабельних хворих у більш безпечні 
приміщення для надання необхідної медичної допомоги.

2. Після відбою повітряної тривоги медичний персонал, хворі, які 
супроводжуються персоналом, повертаються до підрозділів для продовження роботи 
та надання хворим медичної допомоги, а також контролюється повернення пацієнтів, 
які самостійно залишили стаціонарний підрозділ для слідування в укриття цивільного 
захисту.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

ІДиректор (у ) Володимир ЯРИЙ


