УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
від 22.11.2011 року № 323
Про проведення заходів
щодо попередження епідемії
грипу та гострих респіраторних
вірусних інфекцій в епідсезон
2011-2012 років
Щорічно в районі, як і по всій Україні в осінньо-зимовий період
відмічається ускладнення епідемічної ситуації з грипу та гострих респіраторних
вірусних інфекцій. Так під час минулого епідсезону в районі на грип та ГРВІ
захворіло 2222 особи, показник захворюваності 5240,5 на 10 тисяч населення
був досить високим.
За даними Міністерства охорони здоров’я України в епідсезон 2011-2012
років на території держави будуть циркулювати віруси грипу А H1N1, H3N2 та
вірус грипу В.
За рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я, які
підтримує Міністерство охорони здоров’я України, найбільш ефективним
засобом захисту населення від захворювання на грип є проведення
профілактичних щеплень.
З метою ефективної підготовки до можливої епідемії грипу та гострих
респіраторних вірусних захворювань на території району та на виконання
постанови Головного державного санітарного лікаря України від 23.09.2011
року № 14 «Про забезпечення заходів щодо профілактики грипу та ГРВІ в
епідсезоні 2011-2012 років»:
1. Заступнику голови райдержадміністрації, голові надзвичайної
протиепідемічної комісії Ковальчуку О.С.:
1.1. Періодично проводити засідання НПК, на яких аналізувати
організацію профілактичних та протиепідемічних заходів по попереджуванню
захворюваності на грип та ГРВІ.
1.2. У разі ускладнення ситуації з грипу та ГРВІ запроваджувати
посилений протиепідемічний режим в установах, організаціях, закладах освіти,
охорони здоров’я незалежно від форм власності, у місцях масового перебування
людей (вокзали, автовокзали), навчальних закладах, закладах культури та
підприємствах.
2. Керівникам установ, організацій, підприємств незалежно від форм
власності рекомендувати:

2.1. Забезпечити закупівлю протигрипозних вакцин для своєчасного
проведення профілактичних щеплень працюючим.
2.2. Організувати роботу в зимовий період щодо дотримання необхідного
температурного режиму та забезпечити працюючих на відкритому повітрі
приміщеннями для обігріву та прийому харчових продуктів.
2.3. Посилити контроль за дотриманням санітарно-гігієнічного та
протиепідемічного режимів у робочих приміщеннях, забезпечити наявність
деззасобів та їх застосування.
2.4. Не допускати до роботи працівників з ознаками респіраторних
захворювань.
3. Головному лікарю Олевської центральної районної лікарні
Садовому М.І. забезпечити:
3.1. Підготовку лікувально-профілактичних закладів району до роботи в
період ускладнення епідситуації вірусних захворювань.
3.2. Наявність запасу дезінфектантів та лікувальних препаратів в
лікувально-профілактичних закладах району відповідно до Переліку,
затвердженого МОЗ України.
3.3. У разі потреби перепрофілювання необхідної кількості ліжок для дітей
та дорослих, які потребують госпіталізації.
3.4. Виділення додаткового транспорту для дільничної мережі та
персоналу для максимального обслуговування хворих на дому.
3.5. Своєчасне виявлення, ізоляцію хворих та проведення протигрипозних
заходів у вогнищах грипу.
3.6. Посилення санпросвітницької роботи серед населення із залученням
засобів масової інформації.
4. Завідуючому КП «Олевська ЦРА № 32» Матвейшину В.В. забезпечити:
4.1. Готовність аптечних установ району до роботи в період можливої
епідемії грипу.
4.2. Резерви протигрипозних препаратів, в тому числі вакцин.
4.3. Оперативну інформацію медичному персоналу про наявність в
аптечній мережі препаратів, що використовуються з метою профілактики та
лікування грипу і ГРВІ.
4.4. Розгорнути санітарно-освітні та роз’яснювальні заходи щодо
профілактик грипу та ГРВІ серед населення через засоби масової інформації.
5. Начальнику відділу освіти райдержадміністрації Балюрку С.С.,
сільським, селищним, міському голові:
5.1. Розглянути на нарадах, виконкомах питання забезпечення готовності
до недопущення ускладнення епідемічної ситуації з грипу та ГРВІ.
5.2. Забезпечувати щоденний нагляд дітей та персоналу, виключити
можливість перебування хворих з першими ознаками респіраторної інфекції
дітей та працівників у школах, дитячих дошкільних закладах.
5.3. Здійснювати чіткий облік присутніх дітей у загальноосвітніх школах
та дитячих садках. При відсутності в окремих класах та групах більше 25-30
процентів дітей самостійно вирішувати питання закриття окремих класів та
груп, про що оперативно інформувати санітарно-епідеміологічну службу.

5.4. Забезпечувати суворе дотримування санепідрежиму в дитячих
дошкільних закладах, загальноосвітніх школах – обов’язкове провітрювання,
вологе прибирання із застосування деззасобів.
5.5. Проводити вітамінізацію їжі, включаючи в раціон харчування
продукти що містять фітонциди – часник, цибулю, свіжі овочі, фрукти, соки.
6. Відділу культури і туризму райдержадміністрації Кльоц І.В., сільським,
селищним, міському головам:
6.1. Проведення масових засобів узгоджувати з райдержадміністрацією та
райСЕС.
6.2. Забезпечити дотримання відповідного температурного режиму в
закладах культури, проводити вологе прибирання із застосуванням деззасобів.
7. Головному державному санітарному лікарю в Олевському районі
Козловець Л.А.:
7.1. Забезпечити нагляд за організацією та проведенням імунізації
населення проти грипу, умовами транспортуванням та зберіганням
імунобіологічних препаратів у лікувально-профілактичних закладах та аптечній
мережі району.
7.2. Забезпечити контроль за дотриманням температурного режиму в
дитячих, освітніх, лікувально-профілактичних закладах, на підприємствах в
установах та організаціях.
7.3. При ускладненні епідемічної ситуації з грипу ввести посилений
протиепідемічний режим та забезпечити проведення дезінфекційних заходів у
місцях масового перебування людей, дитячих дошкільних, освітніх закладах,
установах охорони здоров’я, закладах культури, на підприємствах, в
організаціях і установах незалежно від форм власності.
7.4. Здійснювати моніторинг рівнів захворюваності населення на грип та
гострі респіраторні вірусні інфекції.
7.5. Утворити запас дезінфекційних засобів для проведення дезінфекції у
вогнищах грипу.
8. Всім вищезгаданим керівникам підприємств, установ, організацій,
відділів та управлінь райдержадміністрації інформацію про стан
профілактичних заходів проти захворюваності грипом та ГРВІ щоп’ятниці, а у
разі ускладнення епідситуації щоденно інформувати відділ охорони здоров’я
райдержадміністрації.
9. Сектору зв’язків зі ЗМІ та громадськістю апарату райдержадміністрації,
редакції районної газети «Зорі над Убортю» довести дане розпорядження до
відома населення району та забезпечити інформування громадськості щодо
заходів профілактики захворювання на грип та ГРВІ.
10. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника
голови райдержадміністрації Ковальчука О.С.
Голова районної
державної адміністрації
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