
  

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
02.10.2013                           Ужгород                                  № 372 
 

 
Про комплексний план профілактичних, 
протиепідемічних заходів із грипу та ГРВІ 
в епідемічний сезон 2013-2014 років 
 

  
 Відповідно до Закону України „Про забезпечення санітарного та епідемічного 
благополуччя населення”, „Про захист населення від інфекційних хвороб”,  
постанови Першого заступника головного державного санітарного лікаря України 
від 16.09.13 №20 „Про забезпечення заходів щодо профілактики грипу та гострих 
респіраторних вірусних інфекцій в епідсезон 2013-2014 років”, на підставі прогнозу 
Центру грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій ДЗ „Центральна 
санітарно-епідеміологічна станція Міністерства охорони здоров’я України” від 
18.07.13 №04/1059 стосовно прогнозу можливого розвитку епідемії грипу на сезон 
2013-2014 років в Україні, з метою своєчасної організації заходів медико - 
профілактичного спрямування серед населення міста: 
 

 1. Затвердити комплексний план профілактичних, протиепідемічних заходів із 
грипу та ГРВІ в епідемічний сезон 2013-2014 років (додається). 
   2. Відділу охорони здоров’я (Брецко М.Ю.), Ужгородському міськрайонному 
Управлінню ГУ ДСЕС у Закарпатській області (Шуберт С.Т.), управлінню освіти 
(Бабунич О.Ю.),  управлінню у справах культури,  спорту, сім’ї та молоді 
(Василиндра О.М.),  керівникам підприємств та організацій незалежно від форм 
власності, забезпечити виконання заходів. 

3. Інформацію про виконання заходів подати у відділ охорони здоров’я до 15 
грудня 2013 року та 25 березня 2014 року. 
      4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського 
 голови Белякова Ю.В. 
 
 
 

Міський голова         В. Погорелов 
           

         
 



 

       Затверджено  
розпорядження міського голови 

          від 02.10.2013. № 372 
 
 

КОМПЛЕКСНИЙ  ПЛАН  
профілактичних, протиепідемічних заходів із грипу та ГРВІ 

в епідемічний сезон 2013-2014 років 
 

№ 
п/п 

Назва  заходу 
Термін 

виконання 
Відповідальні особи 

І. Комплекс заходів у передепідемічний період 

Заслухати на комісії ТЕБ та НС керівників відомств,
організацій, установ щодо готовності до роботи в
осінньо-зимовий період на період можливого
розвитку епідемії грипу 

Жовтень 2013  Голова комісії ТЕБ та НС. 

Визначити потребу фінансування резерву
матеріально - технічних ресурсів (антивірусні
препарати, засоби індивідуального захисту,
вакцини, обладнання, дезінфекційні засоби,
діагностичні та витратні матеріали), а також
автотранспортних засобів для застосування у разі
потреби на випадок поширення грипу та ГРВІ 

Жовтень 2013  Відділ охорони здоров’я, 
головні лікарі міських 
лікувально-
профілактичних закладів 

Здійснити розрахунок потреби та забезпечити
закупівлю дезінфекційних засобів та антисептиків у 
відповідності до проведених розрахунків 

Жовтень 2013  Головні лікарі міських 
лікувально-
профілактичних закладів 

Забезпечити готовність лікувально-профілактичних
закладів до прийому хворих на випадок поширення
грипу та ГРВІ  

 Жовтень 2013 

 

Відділ охорони здоров’я, 
головні лікарі міських 
лікувально-
профілактичних закладів 

Забезпечити функціонування медичних закладів у
відповідності до вимог наказу Міністерства
охорони здоров’я України від 09.02.98 № 30 „Про
заходи щодо профілактики і боротьби з грипом та 
гострими респіраторними інфекціями в Україні” 

На період епідемії 
 

Головні лікарі міських 
лікувально-
профілактичних закладів 

Створити щеплювальні бригади, укомплектувати їх
аптечками невідкладної та інтенсивної допомоги,
забезпечити ранню діагностику та інтенсивну 
терапію при виникненні поствакцинальних
ускладнень та реакцій 

Жовтень 2013  
 

Головні лікарі МДКЛ, МП 
 
 

Організувати проведення щеплень групам високого
епідемічного (медичні працівники, працівники
освітньої галузі, сфери обслуговування, торгівлі, 
транспорту, осіб спеціалізованих колективів, дітей
та дорослих, які перебувають на утриманні в
інтернатних закладах закритого типу, вагітних
жінок, дітей та дорослих з хронічними
захворюваннями)  

Жовтень-
листопад 2013  

Головні лікарі МДКЛ, 
МП, МПБ,  управління 
освіти,  керівники 
підприємств 
 

Забезпечити оперативний аналіз епідситуації з
грипу та ГРВІ серед населення міста 

Жовтень 2013-
березень 2014 

Відділ охорони здоров’я, 
головні лікарі міських 



лікувально-
профілактичних 
закладів,Ужгородське 
міськрайонне ГУ ДСЕС в 
Закарпатській області 

У встановлені терміни інформувати Ужгородське
міськрайонне управління ГУ ДСЕС в Закарпатській
області про стан захворюваності на грип та ГРВІ
включно із 40 тижня року 

Жовтень 2013-
березень 2014 

Головні лікарі міських 
лікувально-
профілактичних закладів 
 

Здійснювати широку санітарно-просвітню роботу
серед населення міста про заходи профілактики
грипу і ГРВІ через засоби масової інформації 

Постійно Головні лікарі міських 
лікувально-
профілактичних 
закладів,Ужгородське 
міськрайонне ГУ ДСЕС в 
Закарпатській області  
 

ІІ. Комплекс заходів в епідемічний період 

1. Забезпечити функціонування медичних закладів у
відповідності до вимог наказу Міністерства
охорони здоров’я України від 09.02.98 №30 „Про
заходи щодо профілактики і боротьби з грипом та
гострими респіраторними інфекціями в Україні” 

На період 
епідемії 

Головні лікарі міських 
лікувально-
профілактичних закладів 
 

2. Забезпечити розгортання та перепрофілювання
ліжок для госпіталізації хворих, організацію у
поліклініках окремого прийому хворих на грип та
інших хворих, залучення додаткової кількості
медичних працівників для надання допомоги
населенню вдома та санітарних транспортних
засобів. 

На період 
епідемії 

Відділ охорони здоров’я, 
головні лікарі міських 
лікувально-
профілактичних закладів 
 

3. Забезпечити згідно потреби наявність УФ –
випромінювачів, спецодягу для персоналу, засобів
індивідуального захисту (в т.ч. захисних костюмів,
респіраторів, масок, окулярів, гумових рукавичок,
засобів специфічної та неспецифічної
профілактики грипу та ГРВІ для медперсоналу, які
будуть задіяні в обслуговуванні хворих грипом та
ГРВІ), медичного обладнання у відділеннях
інтенсивної терапії, зокрема апаратів ШВЛ, тощо 

На період 
епідемії 

Відділ охорони здоров’я, 
головні лікарі міських 
лікувально-
профілактичних закладів 
 

4. Організувати проведення лабораторної
діагностики ГРВІ та грипу серед хворих з тяжким
клінічним перебігом (з відділень інтенсивної
терапії та реанімації), вагітних, новонароджених та
секційний матеріал) згідно з вимогами наказу МОЗ 
України від 04.12.2009 № 922 „Про організацію
вірусологічних досліджень на грип та гострі
респіраторні вірусні інфекції в Україні” 

На період 
епідемії 

Головні лікарі МДКЛ, 
ЦМКЛ, МПБ 

5. Передбачити в соматичних відділеннях
лікувально-профілактичних закладів ізолятори для
ранньої ізоляції хворих грипом 

На період 
епідемії 

Відділ охорони здоров’я, 
головні лікарі ЦМКЛ, 
МДКЛ, МПБ 

6. Забезпечити доставку матеріалу від  хворих на
ГРВІ з метою встановлення циркуляції типів
вірусів грипу на території міста у вірусологічну
лабораторію Головного управління
Держсанепідслужби у Закарпатській області 

В період епідемії Головні лікарі міських 
лікувально-
профілактичних закладів 



7. При перевищенні допустимих рівнів
захворюваності серед школярів вводити
обмежувальні заходи у школах,  дитячих
дошкільних  закладах, ВУЗах, ПТУ, технікумах;
забезпечити раннє виявлення, ізоляцію,
відсторонення хворих дітей та персоналу   

На період 
епідемії грипу та 
ГРВІ 

Комісія ТЕБ та  НС 

8. Обмежити проведення масових заходів на період
епідемії грипу, збільшити тривалість перерв між
сеансами у кінотеатрах до 30 хв. 

 На період 
епідемії грипу та 
ГРВІ 

Управління освіти,  
управління у справах 
культури, спорту, сім’ї та 
молоді 

13. Прийняти міри по забезпеченню оптимального
температурного режиму в приміщеннях та
безперебійної роботи приточно-витяжної
вентиляції,  дотримання санітарно-гігієнічного та 
дезинфекційного режиму 

 

Протягом 
епідемії грипу та 
ГРВІ 

Керівники закладів, 
організацій та установ, 
незалежно від форм 
власності 

14. При реєстрації летальних випадків від
захворювань на ГРВІ, грип, забезпечити доставку
матеріалу для дослідження у вірусологічну
лабораторію Головного управління
Держсанепідслужби у Закарпатській області 

Постійно Головні лікарі міських 
лікувально-
профілактичних закладів 

16. Перевести на семиденний графік роботи
терапевтичні та педіатричні  дільниці  

В епідемічний
період 

 Головні лікарі МДКЛ, МП

 

Примітка: 
Групи епідемічного ризику: 

- персонал медичних закладів; 
- персонал дошкільних, середніх та інших навчально-виховних закладів, інтернатів, 

будинків дитини та осіб похилого віку; 
- робітники сфери послуг, торгівлі, транспорту, промисловості; 
- персонал підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності. 
 

Групи медичного ризику: 
 

- особи з хронічними захворюваннями у стадії ремісії (дихальної та серцево-судинної 
систем, нирок, обміну речовин); 

- особи віком понад 60- років. 


	Назва  заходу

