
  

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
  
20.10.2014     Ужгород     № 384 
 
 

Про забезпечення заходів 
щодо профілактики ГРВІ  
та грипу в сезон 2014-2015 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 22.09.2014 №13 „Про забезпечення санітарно-гігієнічних та 
протиепідемічних заходів щодо профілактики грипу і гострих респіраторних 
вірусних інфекцій”, враховуючи інформацію Центру грипу та гострих 
респіраторних вірусних інфекцій ДЗ «Український центр з контролю та 
моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров’я України» від 
13.08.2014 № 04/1060 щодо прогнозу можливого розвитку епідемії грипу на 
сезон 2014-2015 років в Україні, з метою попередження масового 
розповсюдження грипу в осінньо-зимовий період, зниження загрози виникнення 
пандемічного грипу серед населення міста, своєчасної організації щеплень проти 
грипу: 

 1. Затвердити комплексний план профілактичних, протиепідемічних 
заходів із грипу та ГРВІ в епідемічний сезон 2014-2015 років (додається). 
  2. Відділу охорони здоров’я (Столярова І.М.), 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.), управлінню ветеринарної медицини 
м.Ужгорода (Ігнацевич Л.І.), керівникам підприємств та організацій незалежно 
від форм власності, забезпечити виконання заходів. 

3. Інформацію про виконання заходів подати у відділ охорони здоров’я до 
15 березня 2015 року. 

      4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
міського голови Фленька В.Ю. 

 
 

В.о.міського голови, 
 перший заступник міського                    В.Семаль 

         



Затверджено  
розпорядження міського голови 

          20.10.2014  № 384 
            
            

Комплексний  План  
 профілактичних, протиепідемічних заходів 

          з грипу та ГРВІ  та заходів  запобігання можливого  ускладнення  
       грипу  в сезон   2014 – 2015  років в м.Ужгороді 

№ 
п/п 

Назви  заходів  
Термін 

виконання 
Відповідальні  за  виконання

І. Комплекс заходів у передепідемічний (передепізоотичний) період 
1.  Забезпечити виконання Постанови першого 

заступника головного державного санітарного 
лікаря України від 22.09.2014року № 13 «Про 
забезпечення санітарно-гігієнічних та 
протиепідемічних заходів щодо профілактики 
грипу і гострих респіраторних вірусних 
інфекцій» 

 На весь 
період 

Відділ охорони здоров’я, 
головні лікарі лікувально-
профілактичних закладів міста, 
Ужгородське міськрайонне 
управління Головного 
управління Держсанепід-
служби у Закарпатській 
області, Ужгородська 
міськрайонна філія ДУ 
«Закарпатський обласний 
лабораторний центр 
Держсанепідслужби України» 

2.  Забезпечити постійну координацію роботи 
лікувально-профілактичних закладів міста з 
іншими зацікавленими організаціями, 
установами, підприємствами у рамках єдиного 
медичного простору 

На весь 
період 

Відділ охорони здоров’я, 
головні лікарі лікувально-
профілактичних закладів міста, 
Ужгородське міськрайонне 
управління Головного 
управління Держсанепід-
служби у Закарпатській 
області, Ужгородська 
міськрайонна філія ДУ 
«Закарпатський обласний 
лабораторний центр 
Держсанепідслужби України» 

3.  На виконання  Постанови першого заступника 
головного державного санітарного лікаря 
України від 22.09.2014 №13 «Про забезпечення 
санітарно-гігієнічних та протиепідемічних 
заходів щодо профілактики грипу і гострих 
респіраторних вірусних інфекцій» забезпечити 
проведення імунізації проти грипу населення з 
груп ризику.  

На весь 
період 

Відділ охорони здоров’я, 
головні лікарі лікувально-
профілактичних закладів 
міста, Ужгородське 
міськрайонне управління 
Головного управління 
Держсанепідслужби у 
Закарпатській області 

4.  Відповідно до статті 8 Закону України «Про 
захист населення від інфекційних хвороб», на 
виконання Постанови першого заступника 
головного державного санітарного лікаря 
України від 22.09.2014 року  №13 «Про 
забезпечення санітарно-гігієнічних та 
протиепідемічних заходів щодо профілактики 
грипу і гострих респіраторних вірусних 
 

Жовтень-
листопад 
2014 року 

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



 інфекцій» забезпечити закупівлю 
протигрипозних вакцин, схвалених 
Міністерством охорони здоров’я України на 
епідемічний сезон 2014 - 2015 рр., для 
щеплення проти грипу осіб з груп  епідемічного 
та медичного ризику.        

5.  Забезпечити дотримання умов «холодового 
ланцюга» при транспортуванні та зберіганні 
вакцин проти грипу у лікувально-
профілактичних закладах і аптечній мережі. 

Жовтень-
листопад 
2014 року 

Головні лікарі лікувально-
профілактичних закладів міста

6.  Забезпечити нагляд за реєстрацією випадків 
поствакцинальних ускладнень при застосуванні 
імунобіологічних препаратів проти грипу та їх 
епідеміологічною ефективністю 

На весь 
період 

Головні лікарі лікувально-
профілактичних закладів 
міста, Ужгородське 
міськрайонне управління 
Головного управління 
Держсанепід-служби у 
Закарпатській області 

7.  Відповідними наказами по закладах охорони 
здоров’я міста створити щеплювальні бригади, 
укомплектувати їх аптечками невідкладної та 
інтенсивної допомоги, провести інструктаж 
щодо питань ранньої діагностики та інтенсивної 
терапії при виникненні поствакцинальних 
ускладнень та реакцій.  

 Листопад 
  2014р. 

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

8.  Забезпечити доставку зразків біоматеріалу у 
вірусологічну лабораторію ДУ «Закарпатський 
обласний лабораторний центр 
Держсанепідслужби України» з метою 
проведення діагностики та моніторингу 
циркуляції вірусів грипу та інших ГРВІ. 

На весь 
період 

Відділ охорони здоров’я 
Ужгородської міської ради, 
головні лікарі лікувально-
профілактичних закладів міста, 
Ужгородське міськрайонне 
управління Головного 
управління Держсанепід-
служби у Закарпатській 
області, Ужгородська 
міськрайонна філія ДУ 
«Закарпатський обласний 
лабораторний центр 
Держсанепідслужби України» 

9.  Забезпечити системну роботу щодо організації 
щотижневого моніторингу за рівнем 
захворюваності на гострі респіраторні вірусні 
інфекції та грип, проведення та обліку 
профілактичних щеплень проти грипу 
населенню міста, в т.ч. особам з груп ризику та 
своєчасного інформування в Ужгородське 
міськрайонне управління Головного управління 
Держсанепід-служби у Закарпатській області  

Впродовж 
сезону 

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

10.  Забезпечити щотижневий оперативний аналіз 
епідситуації з грипу та ГРВІ серед населення 
міста з метою оцінки стану перебігу 
епідпроцесу та своєчасного  запровадження 
медико-профілактичних  заходів.  

Впродовж 
сезону 

Ужгородське міськрайонне 
управління Головного 
управління Держсанепід-
служби у Закарпатській 
області  



11.  При виникненні ускладнення епідемічної 
ситуації своєчасно інформувати Ужгородську 
міську раду, Головне управління 
Держсанепідслужби у Закарпатській області та 
відповідні зацікавлені відомства.  

При 
досягненні 
епідемічно- 
го порогу та  
при 
виявленні 
захворю- 
вань  
пандеміч- 
ним  грипом 

Ужгородське міськрайонне 
управління Головного 
управління Держсанепід-
служби у Закарпатській 
області  

12.  Забезпечити контроль за підготовкою у 
передепідемічному періоді промислових 
підприємств, комунальних, харчових, 
торгівельних, дитячих та лікувально-
профілактичних закладів, шкіл, інтернатних 
закладів  до роботи в осінньо-зимовий період, 
готовністю лікувально-профілактичних закладів 
до роботи в період епідемії, а також за 
проведенням специфічної профілактики грипу.  

В перед- 
епідемічний 
період 
сезону 2014 
-2015 років 

Ужгородське міськрайонне 
управління Головного 
управління Держсанепід-
служби у Закарпатській 
області  

13.  Забезпечити готовність лікувально-
профілактичних закладів до прийому хворих на 
випадок поширення грипу та ГРВІ з наявністю 
УФ – випромінювачів згідно потреби, 
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), 
апаратів ШВЛ, медичного обладнання у 
відділеннях інтенсивної терапії, хірургічного 
інструментарію, тощо.  

В 
епідемічний 
сезон  2014-
2015 років. 

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

14.  В межах бюджетних призначень провести 
закупівлю діагностичних препаратів, 
дезінфекційних та антисептичних засобів та 
засобів індивідуального захисту   в  закладах  
охорони  здоров’я.  

Жовтень 
листопад 
2014 р. 

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

15.  Забезпечити оперативний аналіз епізоотичної 
ситуації з грипу.          

Постійно 
 

Управління ветеринарної 
медицини в м.Ужгороді 

16.  Своєчасно інформувати Державну ветеринарну 
та фітосанітарну службу України, Ужгородську 
міську раду, Ужгородське міськрайонне 
управління Головного управління 
Держсанепідслужби у Закарпатській області 
про виявлені випадки пандемічного та 
пташиного грипу. 

При 
виявленні 

Управління ветеринарної 
медицини в м.Ужгороді 

17.  Проводити моніторинг циркуляції вірусу грипу 
серед диких, домашніх птахів з метою 
уточнення поширення інфекції та його 
генетичної розмаїтості. 

Відповідно 
до плану 
моніторингу 

Управління ветеринарної 
медицини в м.Ужгороді 

18.  Забезпечити придбання засобів індивідуального 
захисту персоналу, у т.ч. від пандемічного та 
пташиного грипу. 

В перед- 
епідемічний
- сезон 

Управління ветеринарної 
медицини в м.Ужгороді, 
Ужгородське міськрайонне 
управління Головного 



управління Держсанепід-
служби у Закарпатській 
області  

19.  Організувати і провести навчання медичних 
працівників з питань епідеміології, клініки, 
диференціальної діагностики, лікування і 
профілактики сезонного,  пандемічного та  
пташиного грипу за участю фахівців 
ветеринарної медицини. 

На весь 
період 

Відділ охорони здоров’я, 
головні лікарі лікувально-
профілактичних закладів міста, 
Ужгородське міськрайонне 
управління Головного 
управління Держсанепід-
служби у Закарпатській 
області, управління 
ветеринарної медицини в 
м.Ужгороді 

20.  Проводити постійну роботу із засобами масової 
інформації щодо висвітлення питань 
профілактики грипу та ГРВІ з метою 
своєчасного, об’єктивного і достовірного 
інформування населення та формування 
життєвих навичок щодо профілактики грипу та 
ГРВІ.  

Постійно Відділ охорони здоров’я, 
головні лікарі лікувально-
профілактичних закладів міста, 
Ужгородське міськрайонне 
управління Головного 
управління Держсанепід-
служби у Закарпатській 
області, управління 
ветеринарної медицини в 
м.Ужгороді 

21.   Забезпечити впровадження екстреної 
профілактики серед персоналу закладів охорони 
здоров'я, дітей дошкільних дитячих закладів, 
шкіл, шкіл-інтернатів, інтернатних закладів для 
дорослих, працівників промислових 
підприємств, у вогнищах грипу (за місцем 
проживання, навчання, в стаціонарах і т.п.) з 
використанням противірусних препаратів. 

Постійно Відділ охорони здоров’я, 
головні лікарі лікувально-
профілактичних закладів міста, 
Ужгородське міськрайонне 
управління Головного 
управління Держсанепід-
служби у Закарпатській області 

22.  Забезпечити укомплектування дошкільних, 
загальноосвітніх закладів медичними кадрами, 
контроль за забезпеченням медичних пунктів 
необхідними засобами та обладнанням 
(термометри, бактерицидні випромінювачі, 
дезінфекційні та антисептичні засоби, засоби 
особистої гігієни та індивідуального захисту). 

Постійно Відділ охорони здоров’я, 
головний лікар міського 
центру ПМСД, управління 
освіти 

 
ІІ. Комплекс заходів в епідемічний (епізоотичний) період  

 
1. При досягненні епідемічного порогу з грипу та 

ГРВІ, епізоотії грипу серед птахів (на 
засіданнях комісій ТЕБ та НС)  відповідними 
рішеннями ввести в дію Комплекс заходів на 
період епідемії (епізоотії). 

Початок 
епідусклад- 
нення 
ситуації 

Комісія  ТЕБ та НС при 
Ужгородській міській раді 

2. 
 

Забезпечити виконання Постанови першого 
заступника головного державного санітарного 
лікаря України від 22.09.2014 року №13 «Про 
забезпечення санітарно-гігієнічних та 
протиепідемічних заходів щодо профілактики 
грипу і гострих респіраторних вірусних 
інфекцій» 

Постійно Відділ охорони здоров’я, 
управління у справах 
культури, спорту, сім’ї та 
молоді, управління праці та 
соціального захисту 
населення, управління освіти, 
Ужгородське міськрайонне 
управління Головного 
управління 



Держсанепідслужби у 
Закарпатській області, 
підприємства, установи, 
заклади незалежно від форм 
власності 

3. Проводити щоденний та щотижневий облік  та 
аналіз захворюваності на грип та гострі 
респіраторні інфекції серед різних вікових та 
соціальних груп, інших категорій населення для 
визначення перевищення епідемічного порогу 
захворюваності. 

На період 
епідусклад- 
нення 
ситуації 

Ужгородське міськрайонне 
управління Головного 
управління Держсанепід-
служби у Закарпатській 
області, відділ охорони 
здоров’я Ужгородської 
міської ради, головні лікарі 
лікувально-профілактичних 
закладів міста 

4. При появі групових захворювань у дитячих 
дошкільних та учбових закладах, гуртожитках, 
закладах лікувально-профілактичної мережі, на 
промислових підприємствах проводити 
епідеміологічне обстеження з метою 
визначення: джерел інфекції, меж вогнища, 
числа осіб, що знаходились у контакті з 
хворими; умов, які сприяли виникненню та 
розвитку групових захворювань (порушення 
режиму опалення, провітрювання, скупченість 
тощо).  

Постійно Ужгородське міськрайонне 
управління Головного 
управління Держсанепід-
служби у Закарпатській 
області 

5. Забезпечити організацію розгортання та 
перепрофілювання ліжок для госпіталізації 
хворих, організацію у поліклініках окремого 
прийому хворих на грип та інших хворих, 
дотримання дезінфекційного режиму у 
відповідності до вимог нормативних  
документів  МОЗ  України, залучення 
додаткової кількості медичних працівників для 
надання допомоги населенню вдома та 
санітарних транспортних засобів.  

На період 
епідусклад- 
нення 
ситуації 

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

6. Забезпечити готовність лікувально – 
профілактичних закладів до роботи в осінньо –
зимовий період, забезпечити не знижувальний 
запас лікарських засобів, у тому числі 
противірусних препаратів, засобів 
індивідуального захисту. 

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

7. Забезпечити засобами індивідуального захисту, 
специфічної та неспецифічної профілактики  
медичний персонал, задіяний на обслуговуванні 
хворих грипом та ГРВІ. 

На період 
епідусклад- 
нення 
ситуації 

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

8. Забезпечити засобами індивідуального захисту, 
специфічної та неспецифічної профілактики 
працівників ветеринарної медицини, які можуть  
бути  задіяні в заходах по локалізації вогнищ  
пандемічного та пташиного грипу. 

На період 
ускладнення 
епізоотичної 
ситуації 

Управління ветеринарної 
медицини в м. Ужгороді  



9.  Забезпечити проведення екстреної 
профілактики серед персоналу закладів охорони 
здоров'я, санепідзакладів, дітей дошкільних 
дитячих установ, шкіл, шкіл-інтернатів, 
інтернатних закладів для дорослих, працівників 
промислових підприємств у вогнищах грипу (за 
місцем проживання, навчання, в стаціонарах і 
т.п.) з використанням противірусних 
хіміопрепаратів. 

Постійно Ужгородське міськрайонне 
управління Головного 
управління Держсанепід-
служби у Закарпатській 
області, відділ охорони 
здоров’я Ужгородської 
міської ради, головні лікарі 
лікувально-профілактичних 
закладів міста,  підприємства, 
установи, заклади незалежно 
від форм власності 

10. Передбачити в соматичних відділеннях 
лікувально-профілактичних закладів ізолятори 
для ранньої ізоляції хворих на грип. 

Протягом 
епідемічно- 
го   
сезону 

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

11. Забезпечити доставку матеріалу від  хворих на 
ГРВІ з метою встановлення циркуляції типів 
вірусів грипу на території міста у вірусологічну 
лабораторію ДУ «Закарпатський обласний 
лабораторний центр Держсанепідслужби 
України» з урахуванням правил забору та 
доставки матеріалу.  

Протягом 
епідемічно- 
го   
сезону 

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

12. У період циркуляції вірусів грипу пандемічного 
варіанту з метою вірусологічного моніторингу 
забезпечити доставку матеріалу у вірусологічну 
лабораторію ДУ «Закарпатський обласний 
лабораторний центр Держсанепідслужби 
України» для дослідження методом ПЛР від 
хворих з тяжким перебігом  грипу  та інших 
респіраторних інфекцій, які мають в анамнезі 
супутні захворювання, зокрема, ішемічну 
хворобу серця, астму, хронічні захворювання 
верхніх дихальних шляхів, цукровий діабет, 
ожиріння, порушення імунітету, а також дітей 
різного віку та вагітних хворих. (згідно наказу 
МОЗ України від 02.07.2010 №530, та від 
04.12.2009р.  №922). 

Протягом 
епідемічно- 
го 
ускладнення 

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

13. При перевищенні допустимих рівнів 
захворюваності серед учнів та вихованців 
дошкільних закладів,  за відповідним поданням, 
вводити обмежувальні заходи у школах,  
дитячих дошкільних  закладах, ВУЗах, ПТУ, 
технікумах; забезпечити раннє виявлення, 
ізоляцію, відсторонення хворих дітей та 
персоналу.   

Протягом 
епідемічно- 
го 
ускладнення 

Ужгородське міськрайонне 
управління Головного 
управління Держсанепід-
служби у Закарпатській 
області, відділ охорони 
здоров’я Ужгородської 
міської ради, головні лікарі 
лікувально-профілактичних 
закладів міста 

 14.     Обмежити проведення масових заходів на 
період епідемії грипу.  

Протягом 
епідемічно- 
го 
ускладнення 

Ужгородське міськрайонне 
управління Головного 
управління Держсанепід-
служби у Закарпатській 
області 

15. Запровадити посилений протиепідемічний та 
дезінфекційний режим у місцях масового 
перебування людей (аеропорт, вокзали, 
автовокзали, дитячі, інтернатні заклади,  

При 
досягненні 
епідемічно- 
го порогу 

Ужгородське міськрайонне 
управління Головного 
управління Держсанепід-
служби у Закарпатській 



 

заклади культури та освіти, підприємства, 
установи, організації, заклади охорони здоров’я 
не залежно від форм власності). 

області, відділ охорони 
здоров’я Ужгородської 
міської ради, головні лікарі 
лікувально-профілактичних 
закладів міста 

16. Проводити неспецифічну сезонну профілактику 
серед дорослих та дітей з хронічними 
захворюваннями серцево-судинної, дихальної 
систем та серед осіб, що часто хворіють на ГРВІ  
імунокорегуючими і загально-зміцнюючими  
препаратами та рекомендувати постійне 
проведення загальновідомого комплексу 
загартовуючих процедур, ранкової гімнастики. 

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

17. Організувати режим роботи поліклінік, 
стаціонарів та відділень для госпіталізації 
хворих на грип. Госпіталізацію у пологові 
будинки, відділення для новонароджених та 
відділення іншого профілю проводити у 
відповідності з нормативними документами 
МОЗ України. 

У період 
епідемії 
грипу 

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

18. В епідемічний період організувати подвірні 
обходи, де зареєстровані групові осередки 
пандемічного грипу, з метою раннього 
виявлення хворих. 

При 
виникненні 
епізоотії та 
епідусклад- 
нення 

Головні лікарі лікувально-
профілактичних закладів 
міста, управління 
ветеринарної медицини в м. 
Ужгороді 

19. Забезпечити засобами індивідуального захисту 
осіб, які при потребі можуть бути задіяні в 
утилізації загиблої птиці, проведенні комплексу 
дезінфекційних заходів з метою запобіганнях 
можливого інфікування. 

При 
виникненні 
епізоотії 

Управління ветеринарної 
медицини в м. Ужгороді 

20. При реєстрації летальних випадків захворювань 
забезпечити доставку матеріалу для 
дослідження у вірусологічну лабораторію ДУ 
«Закарпатський обласний лабораторний центр 
Держсанепідслужби України» у відповідності з 
діючими нормативними документами, та 
надання інформації у встановленому порядку 
до управління охорони здоров’я Закарпатської 
облдержадміністрації та Ужгородського 
міськрайонного управління Головного 
управління Держсанепідслужби у Закарпатській 
області 

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

21.    По завершенню епідсезону подавати заключне 
донесення про перебіг епідемії грипу та ГРВІ в 
сезон 2014-2015 років у відповідності до вимог 
наказу МОЗ України від 23.05.02 № 190 «Про 
позачергові донесення», що направляються в 
МОЗ України».  

 Протягом  2 
тижнів після 
завершення 
епідсезону 

Ужгородське міськрайонне 
управління Головного 
управління Держсанепід-
служби у Закарпатській 
області 

В.о.начальника відділу охорони    Начальник УМРУ Головного     
pдоров’я Ужгородської міської    управління Держсанепідслужби  
ради        в Закарпатській області 
______________І.М.Столярова    _______________С.М.Шуберт 
         


