
ВIЛЬНОГРСЪКА MICЬKA КОМIСШ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО_
ЕКОЛОГШНОi БЕЗПЕКИ I НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦIЙ

протокол ль /о

(12 )) березня 2020 року м.Вiльногiрськ

Головував: Василенко В.П. - голова KoMicii з питань ТЕБ i НС

Присутнi: члени KoMiciT (за списком), керiвники закладiв дошкiльноi, зага-гlьноТ
середньоi, позашкiльноi, iнклюзивноi освiти MicTao головний лiкар КП кВiльногiрський
МЦПМСД), в.о. директора КП кВiльногiрська ЦМЛ) ДОР), заступник директора
департаменту соцiально-гуманiтарноi полiтики Вiльногiрськоi MicbKoi ради
Щнiпропетровськоi областi

Секретар: Алещенко I.B.

ПОРЯДOК ЩЕННИЙ:

1. Про запобiгання пошир()нню гостроТ респiраторноТ хвороби, спричиненоТ
KopoHaBipycoM COVID-l9, спричиненоТ KopoHaBipycoM SARS-CoV-2 та забезпечення
санiтарно-епiдемiологiчного благополуччя населення на територii м.Вiльногiрська

СЛУХАЛИ: про запобiгання поширенню гостроТ респiраторноi хвороби, спричиненоi
KopoHaBipycoM COVID-l9, спричин,эноi KopoHaBipycoM SдRS-СоV-2 та забезпечення
санiтарно-епiдемiологiчного благополl,ччя населення на територiт м.вiльногiрська

комiсiя вирiшила:

1. Затвердити План протиепiiллемiчних заходiв щодо запобiгання занесенню i
поширенню на територii м,Вiльногiрськ гостроi респiраторноТ хвороби, спричиненоi
KopoHaBipycoM 201 9-nCoV, на 2020 piK: (лоласться).

2, Головному лiкарrо КП кВiльногiрський МЦПМСД> ВiльногiрськоТ MicbKoi
ради Щнiпропетровськоi областi забезпечити:

2.1 Видiлення додаткових кабiнетiв дл,:п прийому хворих.
2.2. Вiдокремлення виявлених пацiентiв з пiлозрою на захворювання або пiдтвердженим
ГРВI, спричинеtlоi KopoHaBipycoM COVID-l9, спричиненоТ KopoHaBipycoM SARS-CoV-2
шляхом розполiлу потокiв.
2.3 Медичний персонал, який працrc)е в безпосереднiй близькостi ло хворих забезпечити
респiраторами класу захисту не нижче FFР2, або, при iх вiдсутностi олноразовими масками
та можливiстю для ix утилiзачiТ.
2.4 Забезлечити наявнiсть одноразови)( масок для пацiснтiв та моясливiсть для Тх утилiзаuiТ;
2.5 Використання екранових УФ-опрlомiнювачiв, що забезпечують знезараження повiтря в
присутностi людей.
2,6 Наявнiсть спиртовмiстного антисеllтику для обробки рук медичного персонilлу.
2,1 Температурний режим в примiiщеннях лiкувально-профiлактичних закладiв згiдно
чинного законодавства.



2.8.Наглядну агiтацiю для пацi€нтiв щодо респiраторноТ гiгiени, в т.ч. обов'язкового носiння
маски при наявностi респiраторних проявiв грвI, спричиненоi KopoHaBipycoM CQVID-19,
спричиненоi KopoHaBipycoM SARS-CoV-2.
2.9. Проведення облiку та ресстрацiТ випадкiв захворюваностi на ГРВI, спричиненоТ
KoPoHaBiPycoM COVID-I9, спричиненоi KopoHaBipycoM SARS-CoV-2 з щотижневим
(ЩОчетвtэрга) та при ускладненi епiдситуацiТ щоденним iнформуванням ВСП
кверхньоднiпровський мiськрайонний вiддiл лабораторних дослiджень Ду
к!нiпропетровський ОЛЦ МОЗ Украiни>
2.10. Пеlэевести КП <Вiльногiрський мiський центр ПМСД> на посилений протиепiдемiчний
режим, забезпечення проведення комплексу заходiв, направлених на попередження
внутрiшllьолiкарняного поширення гостроТ респiраторноi хвороби, спричиненоi
KopoHaBipycoM COVID-20 1 9.

3. Щиректору КП <Вiльногiрська ЦМЛ>> ДОР) забезпечити:

з.l Видi.пення мiльцеровських боксiв в iнфекцiйному боксованому вiддiленнi для дорослих
длЯ вiдсlкремленнЯ пацiснтiВ iЗ пiдозроЮ на ГРВI, сприштttеноТ KopoHaBipymM COVID-19,
спричlrrеноr KopoHaBipycoM SARS-CoV-2 .

3.2 РОЗД-lЛення потокiв пацiентiв в приймаJIьному вiддiленнi, за рахунок видiлення окремоi
оглядовоТ кiмнати для огляду пацiснтiв iз пiлозрою на ГРВI, коронавфусом СоИDl9,спршлшеноi SARS{oV-2.
з,3 Медичний персонал, який працюс в безпосереднiй близькоотi до хворих забезпечити
респiраторами класу захисту не нижче FFР2, або, при ik вiдсутностi одноразовими масками
та можлLIвiстю для iх утилiзацii.
3.4. Використання екранових УФ-опромiнювачiв, що забезпечують знезараження повiтря в
присутн()стi людей.
3.5 Наявнiсть спиртовмiстного антисептику для обробки рук медичного персонаJIу.
З.7 Температурний режим в примiщеннях лiкувально-профiлактичних закладiв згiдно
чинного законодавства.
3.8 ПрОвiтрЮвання палат не менше трьох разiв на день через BiKoHHi кватирки.
3.9 Органiзаuiю активного раIrнього виявлення випадкiв грипу та ГРВI, спричиненоТ
KopoHaBipycoM COVID-19, спричиненоТ KopoHaBipycoM SARS-CoV-2 серед пацiснтiв та
прачiвникiв,
3.10 Оргirнiзацiю забору бiоматерiалу у визначених контингентiв хворих та померлих осiб
з пiдозрою та ГРВI, спричиненоi KopoHaBipycoM COVID-I9, спричиненоi KopoHaBipycoM
SARS-CoV-2, пневмонiсю з нетиповим перебiгом та доставку проб ло вiрусологiчних
пiдроздirIiв !У кЩОЛЦ МОЗ Украiни> iз забезпеченням вимог дiючих наказiв МОЗ
Украiни.
3.1l Проведення облiку та реестрацii випадкiв захворюваностi на ГРВI, спричиненоТ
KopoHaBipycoM COVID-l9, спричиненоi KopoHaBipycoM SARS-CoV-2 пов'язаних з наданням
медичноi допомоги, розслiлування причин i вжиття заходiв щодо локалiзацiТ.
3.12 Наглядну агiтацiю для пацiснтiв щодо респiраторноТ гiгiени, в т.ч. обов'язкового носiння
маски при наявностi респiраторних проявiв ГРВI, спричиненоi KopoHaBipycoM COVID-19,
спричиненоi KopoHaBipycoM SARS-CoV-2.
3.14. Провести пiдготовку медичного персонilлу з питань органiзачii роботи щодо дотримання
протиепi,цемiчного режиму та особистоi безпеки.
3,15. Перевести заклад охорони здоров'я на посилений протиепiдемiчний режим,
забезпечення проведення комплексу заходiв, направлених на попередження
внутрiшньолiкарняного поширення гостроТ респiраторноТ хвороби, спричиненоТ
KopoHaBipycoM COVID-20 l 9.

4. Засryпнику мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради -

ДирекТорУ департаменту сочiально-гуманiтарноi полiтики ВiльногiрськоТ MicbKoi рали
ЩнiпропетровськоТ областiо начальнику вiддiлу освiти департаменту соцiально-
ryMaHiTapHoi полiтики Вiльногiрськоi MicbKoT ради Щнiпропетровськоi областi
заборонити або обмежити проведення масових заходiв.



5. Керiвникам закладiв освiти MicTa ycix типiв: дошкiльноi, загальноi середньоi',
позашкiльноi, iнклюзивноi професiйноi (професiйно-технiчноi), фаховоТ перелвищоi,
ВИШОi', ПiСЛЯДипломноТ освiти незалежно вiд фор, власностi i сфери управлiння,
закладiв культури та фiзичноi кульryри та спорту:

5.1 Ввести карантин в пiдпорядкованих закладах з 12 березня 2020 року по 0З квiтня
2020 року,
5.2 Забезпечити Дотримання необхiдних параметрiв мiкроклiмату примiщень закладiв освiти
вiдповiдно до санiтарних норм.
5.3 Забезпечити проведення очищення та лезiнфекцiю поверхонь та предметiв, якi часто
використовуIоться (парти, клавiатури, двернi ручки тощо).
5,4 забезпечити проведення вологого прибирання та лезiнфекцiю примiщень в кiнцi робочого
дня дезiнфекцiйними засобами.
5.5 Забезпечити систематичне провiтрювання примiщень закладiв дошкiльнот освiти три рази
на день (при вiдсутностi лiтей), TepMiH провiтрювання 8- 10 хвилин.
5.6 Проводити опромiнювання примiщень для дiтей в закладах дошкiльноТ освiти
УЛЬТРафiОлеТоВИми лампами силами медичних працiвникiв (при вiдсутностi дiтей).
5.7 Забезпечити проведення широкот санiтарно-просвiтньот роботи щодо дотримання правил
ОСОбиСтоТ гiгiени та профiлактики ГРВI спричтrrеноi коронавiруюм COVID-I9,
KopoHaBipycoM SARS-CoV-2.
5.8 КеРiвникаМ закладiв дошкiльноТ освiти органiзувати роботу чергових груп на перiол лiТ
карантину.

6. Засryпнику мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради -
НачалЬНику мiського фiнансового управлiння Вiльногiрськоi MicbKoT ради
ЩнiпропетровськоТ областi передбачити видатки для прилбання закладами охорони
ЗДОрОВ'я, необхiдних засобiв медичного призначення, захисного одягу, заообiв захисту
органiв дихання, противiрусних препаратiв, лезiнфекцiйних засобiв згiдно наданих заявок КП
кВiльногiрський МЦПМСД> ВiльногiрськоТ MicbKoT рали .ЩнiпропетровськоТ областi та КП
кВiльногiрська I_{МЛ) ДОР).

7. Перевiзнику ФОП Ковчугу А.В. органiзувати та проводити профiлактичнi заходи з
посиленням режиму щоденноТ пото.lноТ дезiнфекчiТ рейсового транспорту для перевезення
населення.

8. Керiвникам пiдприсмств, установ та органiзацiй MicTa незалежно вiл форм
власностi та пiдпорядкування:

8,1 Органiзувати роботу з дотримання необхiдного температурного режиму та забезпечення
праuiвникiв на вiдкритому повiтрi примiщення для обiгрiву i прийому Тжi.
8.2 Здiйснювати необхiдний комплекс протиепiдемiчних заходiв у разi ускладнення
епiдемiчноТ ситуачiТ.
8.3 Забезпечити проведення в установах, органiзацiях, об'сктах торгiвлi, громадського
харчування та iH. вологого прибирання примiщень з використанням лезiнфiкуючих засобiв.
8.3 Забезпечити спiвробiтникiв витратними матерiалами для особистоТ гiгiсни (серветки,
дозаторами iз рiлким милом, спиртовмiсними антисептиками лля рук).

9. Головному спецiалiсry з iнформацiйноТ полiтики та вза€молiТ з громадськiстю
викоI{авчого KoMiTery ВiльногiрськоТ MicbKoT ради ЩнiпропетровськоТ областi
забезпечити постiйне iнформуванrrя населення про стан захворюваностi та засоби
профiлактики ГРВI спричиненоТ KopoHaBipycoM COVID-l9, спричиненоi KopoHaBipycoM
SARS-CoV на веб-сайтi кВiльногiрська MicbKa рада>.

10. РекомендуватII завiдува.lу ВСП <<Верхньоднiпровський мiськралiонний вiддiл
лабораторлlих дослiджень ДУ (ДОЛЦ МОЗ Украiни> Радченко В.В.:



10.1. Забезпечити щоденний збiр оперативних даних щодо осiб прибулих iз загрозливих в
епiдемiчному вiдношеннi напрямкiв (краiъ), щодо захворювань, спричинених новим
KopoHaBipycoM 20l9-пСоУ з iнформуванням !У к!нiпропетровський ОЛЩ МОЗ Украiни>.

TepMiH: на rrерiод епiдемii

l0.2. Забезпечити епiдемiологiчне розслiдування, збiр iнформацii за мiсцем мешкання, спiльно
iз закладами охорони здоров'я, вiдповiдно до аJIгоритму лiй з активним виявленням контактних
осiб та iЗ заповненняМ форми облiковоi статистичноi локументачii М357/о <Карта
епiдемiологiчного вогнища iнфекuiйного захворювання) та Опитува-гlьника Для
епiдемiологiчного розслiдування випадкiв, що пiдлягають випадкузо l9-псо v.

TepMiH - при реестраuii випалкiв (пiлозр).

10.3. Забезпечити епiдемiологiчне спостереження за осередками захворювань (пiлозр),
спричинених новиМ коропавiрУсом 20l9-пСоV та за прибулими iз загрозливих в епiдемiчному
вiдношеннi напрямкiв (KpaiH).

TepMiH - при peecTpalii

10.4, Забезпечити контроль за дотриманням ланцюгу та свосчасностi доставки зразкiв
бiоматерiалу вiд осiб з пiдозрою на захворювання спричинене новим KopoHaBipycoM 2019-пСоV
до вiдповiдних лабораторый.

TepMiH - при ре€страшiТ випалкiв (пiдозр).

l0.5. Забезпечити проведення заключнот дезiнфекцiт в осередках захворювань (пiдозр),
СПРиЧинених новим KopoHaBipycoM 20l9-пСоV, надавати рекомендацii щодо поточноТ
лезiнфекчii в закладах охорони здоров'я.

TepMiH - при peccTpauiT випалкiв (пiдозр).

l0.6. Забезпечити проведення оперативного аналiзу та коригування профiлактичних та
протиепiдемiчних заходiв з метою недопущення занесення та розповсюдження захворювання
на KopoнaBipyc 2019-пСоV серед населення MicTa.

TepMiH: протягом епiдсезону.

l0.7. Забезпечити державний нагляд за дотриманням санiтарно-протиепiдемiчного режиму в
ЗаКЛаДах Охорони здоровОя, закладах освiти, на об'сктах торгiвлi, громадського транспорту та
iнших мiсцях масового скупчення людей, контроль за виконанням обмежуваJIьних заходiв
закладами охорони здоров'я та навчальними закладами, пiдприсмствами торгiвлi громадського
харчування та iншими органiзацiями.

TepMiH: в перед епiдемiчний перiол та перiол епiдемiТ.

10.8. Проводити санiтарно-роз'яснювальну роботу серед населення щодо загальних правил
профiлактики гострих респiраторних вiрусних iнфекчiй, необхiдностi свосчасного звернення за
медичною допомогою у разi появи ознак захворювання.

голова koMicii

Секретар KoMiciT

В.П.Василенко

I.В.Алещенко


