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ПРОТОКОЛ № 3
«07» лютого

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;
Гавриш С.А. – начальник відділу споживчого ринку та підприємництва;
Фошин О.Л. – директор комунального некомерційного підприємства "Миргородський
міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Миргородської міської ради Полтавської
області.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.
Про стан епідемічної ситуації із захворюваності на грип та ГРІ в м. Миргороді
станом на 07.02.2020 року
Виступили:
Швайка С.О. – перший заступник міського голови;
Фошин О.Л. – директор комунального некомерційного підприємства "Миргородський
міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Миргородської міської ради Полтавської
області;
Колибельнік Т.М. – начальник відділу освіти;
Олефір М.В. – завідувач Миргородським міжрайонним відокремленим підрозділом
лабораторних досліджень державної установи «Полтавський обласний лабораторний центр
міністерства охорони здоров’я України».
комісія вирішила:
1.
На підставі ст. 30 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення»,ст.32 Закону України « Про захист населення від інфекційних хвороб»,
з метою недопущення спалаху грипу та ГРІ по м. Миргороду продовжити обмежувальні заходи
викладені в рішенні міської комісії з питань ТЕБ та НС від 30.01.2020 року Протокол № 2, в
тому числі для навчально-освітніх закладів міста до 14 лютого (включно) 2020 року.
2.
Начальнику відділу споживчого ринку та підприємництва довести до керівників
підприємств торгівлі, громадського харчування, організацій сфери обслуговування населення
щодо проведення профілактичних дезінфекційних заходів пов’язаних з епідемією грипу.
Термін виконання: протягом епідеміологічного періоду.
3. 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.
4.
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
5.
Контроль за виконанням протокольного рішення комісії покласти на заступника
міського голови Гуржія О.В.
Перший заступник голови комісії

Сергій Швайка

Секретар комісії

Олександр Яременко

