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МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ДЕКОНТАМІНАЦІЇ  
ПРИ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НС  

НА ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ’ЄКТАХ 
 

MECHANISM OF DECONTAMINATION QUALITY CONTROL DURING 
EMERGENCY CONSEQUENCES ELIMINATION  

AT POTENTIALLY HAZARDOUS OBJECTS 
 

Обґрунтовано необхідність розробки Стандартної операційної процедури 
проведення деконтамінації особового складу та постраждалих, що потрапили в 
зону ураження при надзвичайних ситуаціях на радіаційно та хімічно небезпечних 
об’єктах як механізму управління якістю і, як наслідок, підвищення ефективності 
проведення деконтамінації. Визначено структуру Стандартної операційної про-
цедури проведення деконтамінації, зміст її основних структурних елементів.  

Ключові слова: механізм управління, аварія, надзвичайна ситуація, потен-
ційно небезпечний об’єкт, стандартна операційна процедура. 

 
The necessity of development of the Standard operating procedure for 

decontamination of personnel and casualties that have fallen into the zone of defeat in 
emergency situations at radiation and chemically dangerous objects as a mechanism for 
quality management and, as a consequence, an increase in the efficiency of 
decontamination is substantiated. The structure of the Standard Operating Procedure, 
the content of its main structural elements is defined. 

Keywords: mechanism of management, accident, emergency, potentially 
dangerous object, standard operation procedures. 

 
 
Постановка проблеми. При аваріях на радіаційно чи хімічно небез-

печних об’єктах (далі потенційно небезпечні об’єкти – ПНО), в умовах за-
стосування ядерної, хімічної чи бактеріологічної зброї населення, будівлі та 
споруди, техніка та майно можуть бути забруднені радіоактивними, отруй-
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ними речовинами чи бактеріологічними засобами [1]. Для запобігання ура-
жень особового складу аварійно-рятувальних підрозділів, населення, техні-
ки і обладнання виникає необхідність в проведенні деконтамінації (де- + лат. 
contaminatio – забруднення, псування; синонім – спеціальна обробка; скла-
дова частина заходів з ліквідації наслідків застосування зброї масового ура-
ження або аварії на ПНО, спрямована на знешкодження або видалення вра-
жаючих агентів з поверхні тіла і одягу особового складу чи постраждалих; 
включає санітарну обробку людей, дезактивацію, дегазацію, дезінфекцію 
забруднених об'єктів в т.ч. одягу, взуття, засобів захисту). 

На сьогодні розроблені методичні рекомендації та стандарти прове-
дення деконтамінації (спеціальної обробки) [2-6], але для аварійно-
рятувальних підрозділів питання підвищення ефективності її проведення є 
актуальною проблемою, вирішення якої допоможе зберегти життя та здо-
ров’я особового складу чи населення, що потрапило в зону ураження. 

Стандарти різного рівня встановлюють критерії та індикатори, що за-
безпечують якість проведення деконтамінації, наприклад при ліквідації над-
звичайної ситуації, відповідаючи на питання – що потрібно робити правиль-
но. Однак стандарти не відповідають на друге питання забезпечення якості – 
як потрібно робити правильно, коли, де і кому. На ці питання відповідають 
управлінські документи іншого рівня і іншої структури. Такі документи при-
йнято називати Стандартні операційні процедури. Однак, на сьогодні в Укра-
їні Стандартні операційні процедури проведення деконтамінації при ліквіда-
ції надзвичайних ситуацій на потенційно небезпечних об’єктах відсутні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі організації та 
управління при проведенні спеціальної обробки (деконтамінації) особового 
складу та населення у випадках застосування зброї масового ураження та 
при аваріях на хімічно, біологічно та радіаційно небезпечних об’єктах част-
ково розглянуто в роботах [7-11], проте в них не відображені проблемні пи-
тання покращення якості і, як наслідок, підвищення ефективності проведен-
ня деконтамінації особового складу та постраждалих, що потрапили в зону 
ураження. 

Постановка завдання. Не зважаючи на існуючий досвід у організації 
спеціальної обробки (деконтамінації) особового складу та населення, про-
блемі підвищення її ефективності увагу приділено лише опосередково. У 
зв'язку з цим, виникає необхідність розробки Стандартної операційної про-
цедури як механізму управління якістю проведення деконтамінації при лік-
відації наслідків НС на потенційно небезпечних об’єктах. 

Виклад основного матеріалу. Стандартна операційна процедура 
(СОП / SOP / Standard Operation Procedures) – це документально оформлений 
набір інструкцій або покрокових дій, які необхідно здійснити, щоб виконати 
ту чи іншу роботу. СОП робить процес деконтамінації і його результати по-
слідовними, узгодженими, передбачуваними і відтворюваними. Безперечні 
переваги, що досягаються при застосуванні СОП: чіткий розподіл завдань 
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по компетенції, забезпечення якості та логічної послідовності дій, СОП ко-
рисні для навчання особового складу, служать в якості довідника для пере-
вірки на відповідність, дають можливість чітко працювати особовому скла-
ду під час відсутності керівництва. 

Фактично СОП повинна містити відповіді на 3 питання: 
 Хто? – бере участь у реалізації, виконує її вимоги, які ресурси необ-

хідні для її реалізації? 
 Де? В якому підрозділі, відділенні слід виконувати вимоги СОП? 
 Коли? В який часовий проміжок необхідно вкластися, виконуючи 

вимоги СОП, в якій послідовності і за яких обставин? 
СОП проведення деконтамінації повинна включати наступні 

обов’язкові заходи:  
1. Оцінка загрози, визначення потреби населення та персоналу, які 

знаходяться на аварійній ділянці. 
2. Визначення місця для поста деконтамінації. 
3. Визначення обладнання для деконтамінації (детекторної апаратури і 

спеціалізованих засобів індивідуального захисту). 
4. Розміщення лінії деконтамінації. 
5. Процедура деконтамінації. 
6. Медичне сортування (тріаж) постраждалих, домедична допомога та 

облік постраждалих. 
7. Евакуація та транспортування постраждалих. 
8. Масова деконтамінація. 
9. Деконтамінація обладнання. 
10. Інцидент на пункті деконтамінації. 
11. Організація комунікації на пункті деконтамінації. 
12. Згортання пункту деконтамінації. 
13. Підготовка обладнання для наступного використання. 
Розглянемо більш детально кожен з етапів. 
Оцінка загрози, визначення потреби населення та персоналу, які зна-

ходяться на аварійній ділянці: аналіз даних розвідки; вид загрози (РХБ по-
ходження); кількість речовин при аварійному викиді; кількість особового 
складу та постраждалих, які потребують деконтамінації. 

Визначення місця поста деконтамінації, враховуючи: рельєф місцево-
сті, підстилаючу поверхню, кліматичні умови, наявність джерел водопоста-
чання, під’їздні шляхи, маршрути екстреного виходу персоналу та перемі-
щення устаткування із зони ураження, місце для медичного сортування та 
домедичної допомоги. 

Визначення обладнання: визначення засобів індивідуального захисту 
(далі ЗІЗ) органів дихання, обмундирування та шкіри; засобів деконтамінації 
(вода, водні розчини поверхнево-активних речовин, хлоровмісні речовини, 
нейтралізуючі розчини); можливість застосування штатних або нештатних 
засобів деконтамінації (АРС-14, пожежні машини, КПМ-130, комплекти 
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спеціальної обробки); визначення засобів зв’язку; визначення засобів детек-
тування ступеня забруднення (дозиметри, газоаналізатори, індикаторні сму-
жки, біотести). 

Розміщення лінії деконтамінації: визначення та маркування коридору 
проходження деконтамінації; визначення місця збору забрудненого одягу; 
визначення місця збору забрудненого обладнання; визначення місця збору 
забрудненої води; встановлення ліній деконтамінації для особового складу 
та постраждалих; встановлення лінії деконтамінації забрудненої техніки; ви-
значення (встановлення) пункту контролю якості деконтамінації; встанов-
лення пункту видачі чистого одягу; визначення майданчика для пункту ме-
дичного сортування та надання домедичної допомоги; встановлення пункту 
контролю та обліку особового складу і постраждалих. 

Процедура деконтамінації: обмеження доступу людей до території, 
забрудненої небезпечними речовинами; зустріч постраждалих та особового 
складу, які виходять із зони ураження; зняття забрудненого одягу у спеціа-
льні ємності; збір забрудненого обладнання у контейнери; приготування ро-
зчину для деконтамінації; встановлення ємності для збору забрудненої води; 
проведення повної деконтамінації; перевірка якості деконтамінації; видача 
чистого одягу та надання домедичної допомоги (для постраждалих); безпеч-
не зняття ЗІЗ та, за необхідності, надання домедичної допомоги (для особо-
вого складу); збір забрудненої води. 

Тріаж, домедична допомога та облік постраждалих: сортування пос-
траждалих; робота з постраждалими, які пересуваються самостійно; визна-
чення пріоритетів надання допомоги серед постраждалих, що не можуть пе-
ресуватися самостійно; маркування постраждалих; надання екстреної доме-
дичної допомоги; облік постраждалих. 

Евакуація та транспортування: створення транспортного коридору; 
визначення виду та кількості транспортних засобів для евакуації. 

Масова деконтамінації: вибір типу деконтамінації (волога, суха); ви-
бір цільової речовини для проведення деконтамінації; проведення деконта-
мінації та контроль її якості; речове забезпечення постраждалих після деко-
нтамінації; відправка для подальшої евакуації; проведення деконтамінації 
загиблих; збір та маркування речей постраждалих; організація роботи змін 
деконтамінації; контроль витратних матеріалів, роботи обладнання, органі-
зація резерву. 

Деконтамінація обладнання: визначення пункту збору обладнання; 
збір, сортування, деконтамінація обладнання; контроль якості деконтаміна-
ції обладнання; пакування обладнання. 

Інцидент на пункті деконтамінації: організація заміни персоналу, ре-
зервного обладнання, енерго- та водопостачання; повідомлення про надзви-
чайну подію; відновлення працездатності пункту деконтамінації. 

Організація комунікації на пункті деконтамінації: зв’язок серед 
них команд; комунікація з постраждалими (перекладач, жести, тощо); ви-
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значення альтернативних способів комунікації на пункті деконтамінації. 
Згортання пункту деконтамінації: знезараження пункту; зливання ро-

бочих рідин; збирання відпрацьованих речовин та матеріалів для подальшої 
утилізації; передача зібраних забруднених відходів підприємствам, які мають 
ліцензію (дозвіл) Мінприроди на поводження із небезпечними речовинами; 
перевірка комплектності обладнання; складання для транспортування. 

Підготовка обладнання для наступного використання: проведення те-
хнічного обслуговування обладнання; поповнення запасів витратних матері-
алів; заміна та ремонт; перевірка працездатності. 

Переваги розробки та застосування СОП проведення деконтамінації: 
− по-перше, зниження варіабельності і підвищення якості проведення 

деконтамінації; 
− по-друге, стандарт – відправна точка для подальшого вдосконален-

ня. Уже при первинній розробці СОП, в її основу закладається найбільш оп-
тимальний спосіб виконання операції, на даний момент часу. Усі наступні 
поліпшення процесу наочно фіксуються в черговий версії СОП; 

− по-третє, СОП – основа для навчання і підвищення рівня кваліфіка-
ції. Дуже просто перевірити дії підлеглого, відстежуючи правильність їх ви-
конання по СОП; 

− найголовніше, наявність діючої системи стандартів дозволить чітко 
структурувати операції за ступенем складності і рівню кваліфікації, необ-
хідної для їх виконання. В результаті, співробітники вищої кваліфікації зо-
середять свої зусилля на виконанні найскладніших операцій, не відволікаю-
чись на виконання рутинних і підготовчих дій. У свою чергу, виконання 
простих операцій може бути доручено співробітникам з базовим рівнем під-
готовки, стажистам. 

Крім того, застосування СОП проведення деконтамінації істотно до-
помагає оптимізувати кількість співробітників і дозволяє найбільш ефектив-
но перерозподілити наявні трудові ресурси. 

Висновки. Таким чином, у роботі наведено підхід до розробки Стан-
дартної операційної процедури проведення деконтамінації при ліквідації на-
слідків надзвичайних ситуацій на радіаційно та хімічно небезпечних 
об’єктах, що дозволить підвищити її якість, зберегти життя та здоров’я осо-
бового складу та населення, що потрапило в зону ураження, адже розробка і 
застосування зрозумілої, чіткої, правильно і детально складеної Стандартної 
операційної процедури може стати гарантією чіткої роботи, логічної послі-
довності дій і одним з дієвих елементів системи управління якістю прове-
дення деконтамінації при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на по-
тенційно небезпечних об’єктах. 
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