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ПРОТОКОЛ №2
засідання комісії
27.02.2020

Ужгород

Головувала – перший заступник голови Ужгородської РДА - Христина МАЦКО
Присутні: згідно списку (додається)
Запрошені: - ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
І. Про епідемічну ситуацію по захворюваності на грип та ГРВІ в
Ужгородському районі (лист Ужгородської міськрайонної філії ДУ
«Закарпатський обласний лабораторний центр МОЗ України» 27.02.2020 №211)
ІІ. Про епідемічну ситуацію щодо запобігання занесенню і поширенню
на території
району
гострої
респіраторної
хвороби,
спричиненої
короновірусом
2019-nCoV (розпорядження голови Закарпатської
облдержадміністрації
14.02.2020
№89
„Про
утворення
тимчасової
протиепідемічної комісії при обласній державній адміністрації”, рішення
засідання тимчасової протиепідемічної комісії при обласній державній
адміністрації 25.02.2020 року, протоколу засідання Оперативного штабу
регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій Закарпатської облдержадміністрації 26.02.2020 №2).
Слухали
Мацко
Х.К.
–
першого
заступника
голови
Ужгородської
райдержадміністрації, голову комісії, яка ознайомила присутніх із порядком
денним.
І. Про епідемічну ситуацію по захворюваності на ГРВІ та грип в
Ужгородському районі_(лист Ужгородської міськрайонної філії ДУ
«Закарпатський обласний лабораторний центр МОЗ України» 27.02.2020
№211)__________________
__ ____
(Байда Г.М., Голуб О.Є.)

2

Заслухавши інформацію з питання порядку денного, з урахуванням
обговорення, керуючись законами України „Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення”, «Про захист населення від інфекційних
хвороб», беручи до уваги протоколи засідань комісії ТЕБ та НС
райдержадміністрації 31.01.2020 року №1, 13.02.2020 №2, протоколу засідання
районної надзвичайної протиепідемічної комісії 20.02.2020 №1, довідку
Ужгородської міськрайонної філії ДУ «Закарпатський обласний лабораторний
центр МОЗ України» 27.02.2020 року №211, обговоривши, комісія вирішила:
1. Інформацію виступаючих прийняти до відома.
2. Зняти карантинні заходи (відновити навчальний процес) у всіх закладах
освіти району, включаючи НВК, ДШМ, починаючи з 02.03.2020 року.
3. Головам виконкомів Середнянської селищної, сільських рад, відділу
культури, молоді та спорту райдержадміністрації (Котляр М.З.) продовжити
проведення щоденного моніторингу відвідування дітей.
4. Ужгородській міськрайонній філії ДУ «Закарпатський обласний
лабораторний центр МОЗ України» (Пшеничний О.Г.) продовжити
проведення щотижневого моніторингу захворюванності на грип та ГРВІ в районі,
про що інформувати райдержадміністрацію.
5. Відділу освіти райдержадміністрації (Михайлишина М.І.) продовжити
посилення контролю за додержанням протиепідемічного режиму на період
захворюваності на грип та ГРВІ.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника
голови райдержадміністрації (Мацко Х.К.), Ужгородську міськрайонну філію ДУ
«Закарпатський обласний лабораторний центр МОЗ України» (Пшеничний О.Г.),
відділи райдержадміністрації: освіти (Михайлишина М.І.), культури, молоді та
спорту (Котляр М.З.).
ІІ. Про епідемічну ситуацію щодо запобігання занесенню і поширенню на
території району гострої респіраторної хвороби, спричиненої корона вірусом
COVID-19 (розпорядження голови Закарпатської облдержадміністрації
14.02.2020 №89 „Про утворення тимчасової протиепідемічної комісії при
обласній державній адміністрації”, рішення засідання тимчасової
протиепідемічної комісії при обласній державній адміністрації 25.02.2020
року, протоколу засідання Оперативного штабу регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Закарпатської
облдержадміністрації
26.02.2020
№2)___________________________________________________________________
(Байда Г.М., Голуб О.Є.)
Заслухавши інформацію з питання порядку денного, з урахуванням
обговорення, керуючись законами України „Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення”, «Про захист населення від інфекційних
хвороб», розпорядження голови Закарпатської облдержадміністрації 14.02.2020
№89 „Про утворення тимчасової протиепідемічної комісії при обласній державній
адміністрації”, рішення засідання тимчасової протиепідемічної комісії при
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обласній
державній
адміністрації 25.02.2020 року, протоколу засідання
Оперативного штабу регіональної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій Закарпатської облдержадміністрації 26.02.2020
№2, обговоривши, комісія вирішила:
1. Інформацію виступаючих прийняти до відома.
2. Затвердити План протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і
поширенню в Ужгородському районі гострої респіраторної хвороби, спричиненої
корона вірусом COVID-19.
3. Підприємствам, установам та організаціям району виконувати поставлені
завдання, зазначені у вищевказаному Плані у встановлені терміни.
4. Відповідно до рішення тимчасової протиепідемічної комісії при обласній
державній адміністрації 25.02.2020 для проведення на території району
карантинних заходів гострої респіраторної хвороби, спричиненої корона вірусом
визначити Середнянську філію КНП „Ужгородська районна клінічна лікарня
Ужгородської районної ради Закарпатської області” за адресою: смт.Середнє,
вул.Лікарняна, 6А (30 ліжкомісць), де у разі потреби буде розгорнутий ізолятор
для контактних осіб з метою їх обстеження та здійснення медичного нагляду за
ними.
5. КНП „Ужгородська районна клінічна лікарня Ужгородської
районної ради” (Голуб О.Є.) забезпечити:
організацію та проведення навчання медичного персоналу Ужгородської
районної клінічної лікарні заходам особистої безпеки, питанням діагностики,
профілактики та лікування гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
корона вірусом SARS-CoV-2;
в подальшому інформацію про реєстрацію хворих на гостру респіраторну
хворобу COVID-19, спричинену корона вірусом SARS-CoV-2 чи з підозрою на це
захворювання інформувати райдержадміністрацію.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови
райдержадміністрації (Мацко Х.К.), Ужгородську міськрайонну філію ДУ
«Закарпатський обласний лабораторний центр МОЗ України» (Пшеничний О.Г.),
головного лікаря комунального некомерційного підприємства „Ужгородська
районна клінічна лікарня Ужгородської районної ради” (Голуб О.Є.).

Голова комісії

Христина МАЦКО

Секретар комісії

Наталія БУЛИНА
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