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ПРОТОКОЛ  № 2  

«30»  січня    2020 року                                                         м. Миргород 

 

Головував : Перший заступник міського голови – перший заступник голови комісії  з 

питань ТЕБ та НС Швайка С.О. 

Присутні: члени міської комісії з питань ТЕБ та НС (за списком). 

Запрошені: 

Колибельнік Т.М. – начальник відділу освіти; 

Директора Миргородських загальноосвітніх закладів, завідувачі дошкільних навчальних 

закладів. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про заходи щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації, пов’язаної з 

епідемією грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій на території міста Миргорода 

 

Виступили:  

Швайка С.О. – перший заступник міського голови; 

Гавриленко Л.В. – заступник директора комунального некомерційного підприємства 

"Миргородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Миргородської міської 

ради Полтавської області 

Колибельник Т.М. – начальник відділу освіти; 

Герасименко А.В. – лікар епідеміолог завідувач відділення організації епідеміологічних 

досліджень Миргородського міжрайонного відокремленого підрозділу лабораторних досліджень 

державної установи «Полтавський обласний лабораторний центр міністерства охорони здоров’я 

України». 

комісія вирішила:   

 

1. Визнати, що стан захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції в 

місті Миргороді, згідно з Національним класифікатором України «Класифікатор надзвичайних 

ситуацій ДК 019:2010» (код 20714), Класифікаційними ознаками надзвичайних ситуацій, 

затвердженими наказом Міністерства внутрішніх справ від 06.08.2018 № 658  (пункт 2.32), може 

загрожувати виникненням надзвичайної ситуації, пов’язаної з епідемією. 

2. Припинити навчально-виховний процес в загальноосвітніх та позашкільних 

навчальних закладах міста з 31 січня по 7 лютого (включно)  2020 року. 

3. Керівникам підприємств, установ, організацій міста незалежно від форм власності 

необхідно забезпечити: 

- дотримання санітарно-гігієнічних вимог до регламентованого мікроклімату та режиму 

провітрювання приміщень, вологого прибирання з використанням дез. засобів, що дозволені 

законодавством до застосування; 
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- тимчасове відсторонення від роботи працівників у разі появи симптомів грипу та ГРІ їх 

медичним працівником (в разі відсутності – медичним працівником закладу за територіальним 

принципом), встановлення медичного спостереження за особами, які перебували в контакті, 

протягом 7 днів; 

- продовжити  проведення неспецифічної профілактики грипу та ГРІ; 

- забезпечити працівників, безпосередньо зайнятих обслуговуванням населення, засобами 

індивідуального захисту органів дихання із заміною їх кожні 4 години; 

- забезпечити працівників милом та антисептиками для дотримання ними правил особистої 

гігієни; 

- забезпечити осіб, які працюють на відкритому повітрі, теплим одягом, приміщенням для 

обігріву та харчування. 

Термін виконання: У період загострення епідемічної ситуації 

 

4.   Відділу освіти Миргородської міської ради, керівникам навчально-виховних 

закладів, директорам шкіл: 

- забезпечити виконання заходу, зазначеного у пункті 2 даного протокольного рішення; 

- заборонити переведення з групи в групу і первинного прийому дітей до дошкільних 

навчальних закладів та установ з цілодобовим режимом перебування дітей; 

- продовжити  обмеження проведення спортивних, культурно – масових та інших 

видовищних заходів ( відвідування виставок, музеїв, тощо); 

- продовжити  проведення дезінфекції столового посуду та іграшок, а також вологого 

прибирання та дезінфекції в кінці робочого дня або зміни дезінфекційними засобами, що 

дозволені законодавством до застосування; 

- проведення в дошкільних навчальних закладах знезараження повітряного середовища 

приміщень за допомогою бактерицидних ламп за відсутності дітей протягом 30 хвилин з 

наступним провітрюванням; 

Термін виконання: У період загострення епідемічної ситуації. 

 

5. Комунальному некомерційному підприємству "Миргородський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги" Миргородської міської ради, комунальному закладу 

«Миргородський ЦПМСД»: 

-   при перевантаженні лікувального закладу хворими на грип та ГРІ, надавати пропозиції  

до голови міської комісії з питань ТЕБ та НС, щодо залучення фахівців вузьких спеціальностей 

КНП "Миргородська ЦРЛ". 

-  забезпечити медичних працівників лікарськими засобами для профілактики 

грипу та ГРІ, засобами індивідуального захисту органів дихання, халатами, рукавичками при 

проведенні процедур пов’язаних з високим ризиком викиду аерозолів, а також при наданні 

допомоги пацієнтам хворим на грип та ГРІ. 

- продовжити  інформування населення про стан захворюваності на грип та гострі 

респіраторні інфекції та заходи профілактики, з використанням всіх доступних форм і методів. 

Термін виконання: У період загострення епідемічної ситуації. 

 

6. Керівникам підприємств торгівлі, громадського харчування, організацій сфери 

обслуговування населення продовжити проведення  профілактичних дезінфекційних заходів. 

Термін виконання: протягом епідеміологічного періоду. 

 

7. Керівникам підприємств та власникам усіх видів транспорту: 

- забезпечити   недопущення виходу на лінію транспорту з несправною опалювальною 

системою; 

-  продовжити проведення вологого прибирання пасажирського транспорту після 

закінчення робочої зміни з використанням засобів дезінфекції, що дозволені законодавством до 

застосування. 

Термін виконання: У період загострення епідемічної ситуації. 

 



8. Міській телестудії «Миргород», відділу інформаційного забезпечення проводити 

роз’яснювально-просвітницьку роботу серед населення щодо епідемічної ситуації з грипу та 

ефективності здійснення профілактичних заходів. 

Термін виконання: протягом епіднебезпечного періоду 

9. Контроль за виконанням протокольного рішення  комісії покласти на заступника 

міського голови Гуржія О.В. 

 

 

 

Перший заступник голови комісії    Сергій Швайка 

 

Секретар комісії      Олександр Яременко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


