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ПРОТОКОЛ № 17 
• • • • • • • • • • • У -засідання М І С Ь К О Ї КОМІСІЇ З питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій 

м. Лисичанськ "09" грудня 2016 р. 

Головував: міський голова - голова міської комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Шилін Сергій 
Іванович. 

Присутні: члени комісії (за списком), запрошені (за окремим списком). 

І. Про стан епідеміологічної ситуації щодо захворюваності 
грипом та гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ) на 
території м.Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля та введення в дію II 
розділу Комплексного плану заходів щодо боротьби з грипом та ГРВІ 
серед населення на 2015-2018роки. 

(Данілейченко В.О.) 

За результатами доповіді та з урахуванням обговорення, міська 
комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій вирішила: 

1.Керівникам підприємств, організацій і установ незалежно від 
форми власності: 

1.1. Ввести посилений протиепідемічний режим та забезпечити 
проведення поточних дезінфекційних заходів у місцях масового перебування 
людей (вокзали, кінотеатри, ринки, розважальні центри, спортивні зали, 
кінотеатри тощо), у дитячих дошкільних, освітніх закладах усіх рівнів освіти, 
установах охорони здоров'я, закладах культури, громадському транспорті, 
підприємствах, організаціях і установах, згідно вимог діючого законодавства. 

Термін - з 10.12.2016 р. та на період 
перевищення епідемічного порогу 
захворюваності на грип та ГРВІ 



1.2. Забезпечити виконання розділу II «Комплексного плану заходів 
боротьби з грипом та гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ) 
серед населення Луганської області на 2015-2018 роки», затвердженого 
Рішенням регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій від 12.10.2015 р., протокол №5. 

Термін: з 10.12.2016 р. та на період 
ускладнення епідемічної ситуації з 

захворюваності на грип та ГРВІ. 
1.3. Забезпечити дотримання належного температурного режиму в 

приміщеннях. 
Термін: постійно в опалювальний 

сезон. 
1.4. Рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій, що 

належать до культурно-розважальної сфери, сфери громадського харчування 
та закладів освіти обмежити проведення масових заходів. 

Термін: з 10.12.2016 р. та на період 
ускладнення епідемічної ситуації з 
захворюваності на грип та ГРВІ. 

1.5. Прийняти до виконання розпорядження міського голови від 
28.01.2016 №41 «Про забезпечення автотранспортом лікувально-
профілактичних закладів міста на період епідемії грипу у 2016 році». 

Термін: з 10.12.2016 р. та на період 
ускладнення епідемічної ситуацп з 
захворюваності на грип та ГРВІ. 

2. Відділам у справах сім'ї, молоді та спорту, освіти та культури 
Лисичанської міської ради : 

2.1. Рекомендувати загальноосвітнім навчальним закладам та школам 
початкового естетичного виховання міст Лисичанська, Новодружеська, 
Привілля обмежити навчально-виховний процес для учнів. 

Термін: з 12.12.2016 по 17.12.2016 р. 
включно. 

2.2. Організувати активне виявлення, своєчасну реєстрацію та ізоляцію 
хворих на грип та ГРВІ в дитячих організованих та підліткових закладах. 

Термін: з 10.12.2016 р. та на період 
ускладнення епідемічної ситуацп з 

захворюваності на грип та ГРВІ. 
2.3 Забезпечити проведення заходів щодо посилення санітарно-

гігієнічного режиму, протиепідемічних, дезінфекційних заходів в 
організованих дитячих та підліткових закладах, закладах культури. 

Термін - з 10.12.2016 р. та на період 
ускладнення епідемічної ситуації з 
захворюваності на грип та ГРВІ. 



3. Комунальній установі «Територіальне медичне об'єднання м. 
Лисичанськ»: 

3.1: Забезпечити дотримання протиепідемічного режиму при здійсненні 
медичного обслуговування та роботі лікувально-профілактичних закладів 
згідно діючого санітарного законодавства. 

Термін: з 10.12.2016 р. та на період 
ускладнення епідемічної ситуації з 

захворюваності на грип та ГРВІ. 

3.2. Забезпечити функціонування лікувально-профілактичних закладів 
в період ускладнення епідемічної ситуації з захворюваності на грип та ГРВІ, 
виявлення хворих на ранніх стадіях захворювання, достатній запас 
лікарських препаратів, дезінфекційних засобів, засобів індивідуального 
захисту медичних працівників. 

Термін: з 10.12.2016 р. та на період 
ускладнення епідемічної ситуації з 
захворюваності на грип та ГРВІ. 

3.3. При необхідності вирішити питання додаткового розгортання або 
перепрофілювання ліжок для госпіталізації хворих, організації ізольованого 
прийому хворих на ГРВІ та грип у поліклініках, залучення додаткової 
кількості медичних працівників для надання допомоги населенню вдома. 

Термін: з 10.12.2016 р. та на період 
ускладнення епідемічної ситуації з 
захворюваності на грип та ГРВІ. 

3.4. Активізувати санітарно-освітню роботу щодо профілактики грипу 
та ГРВІ. 

Термін: з 10.12.2016 р. та на період 
підвищення рівнів захворюваності 

на грип та ГРВІ. 

4. Центральній міській аптеці № 43 КП «Луганська обласна 
«Фармація», аптекам усіх форм власності: 

4.1. Забезпечити запас лікарських засобів, засобів профілактики грипу 
га ГРВІ, дезінфекційних препаратів, засобів індивідуального захисту органів 
дихання. 

Термін: з 10.12.2016 р. та на період 
підвищення рівнів захворюваності 

на грип та ГРВІ. 



4.2. Забезпечити дотримання протиепідемічного режиму при 
здійсненні обслуговування та роботі аптечних закладі» мідно діючого 
сані гарного законодавства 

Термін : і 10.12.2016 р. га на період 
ускладнення епідемічної ситуації і 

захворюваності на грнн іа ГРВІ. 

5. Лнснчанськ ій міськрайонній філії ДУ «Луганський обласний 
лабораторний центр М О З України»: 

5.1. Забезпечити проведення моніторингу за станом іахнорюваності 
населення на грип та ГРВІ. 

Термін: « 10.12.2016 р. га на період 
нілнииісння захворюваності на 

грип та ГРВІ. 

6. Відділу мобілізаційної, режим но-сскретної робоїи та ц и в і л ь н о ю 
тахнету іа нілділу » питань внутрішньої політики, і н ' ж к у і 
громадськістю га ЗМ1 Лнснчаисько ї міської ради розмістити даний 
протокол іа інформацію щодо ситуації з захворюваності на грип та Г'РВІ на 
офіційному сайті Лнснчаиської міської ради. 

7. Контроль та виконанням нього рішення покласти на Лисичанське 
міське Управління Держпродспоживслужби у Луганській області та КУ 
«Територіальне медичне об'єднання м.Лисичанськ». 

С . І .Шилін 

І .М.Жугаи 

Голова комісії 

Секрсд ар комісії 


