і

Україна
НИЖНЬОСІРОГОЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Районна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій
ПРОТОКОЛ № 42
(позачергове)
04 вересня 2020 року
Головував:
Такаджи
Дмитро Антонович

смт Нижні Сірогози

11:20

Голова
районної
державної
адміністрації, голова комісії

Присутні:
Члени комісії (за списком)
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.
Про оцінку епідемічної ситуації на території району.
2.
Про
затвердження
комплексного
плану
заходів
профілактики грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій в
умовах поширення коронавірусної хвороби СОУГО-19 на території
Нижньосірогозького району на 2020 - 2023 роки
3.
Проготовність КНП «Нижньосірогозька центральна
районна лікарня» - лікарні другої хвилі до розміщення хворих на
СОУт-19.
СЛУХАЛИ:
1.
Про оцінку епідемічної ситуації на території району.
ДОПОВІДАЧ: Полуекто Оксана Миколаївна, перший заступник
голови районної державної адміністрації
В обговоренні взяли участь, члени комісії з питань ТЕБ та НС

ВИРІШИЛИ:
1.1.
Виконкомам селищної, сільських рад, керівникам устано
підприємств, організацій незалежно від форм власності забезпечити
виконання карантинних заходів визначених постановами Кабінету Міністрів
України та головного державного санітарного лікаря України.
Термін:
на
період
карантинних обмежень

2.
Про затвердження комплексного плану заходів профілакт
грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій в умовах поширення

коронавірусної хвороби СОУГО-19 на території Нижньосірогозького
району на 2020 - 2023 роки.
ДОПОВІДАЧ: Полуекто Оксана Миколаївна, перший заступник
голови районної державної адміністрації
В обговоренні взяли участь: члени комісії з питань ТЕБ та НС
ВИРІШИЛИ:
2.1. Затвердити комплексний план заходів профілактики грипу та
гострих респіраторних вірусних інфекцій вумовах поширення
коронавірусної хвороби СОУГО-19 на території Нижньосірогозького району
на 2020 - 2023 роки, що додається.
2.2. Виконавцям, визначеним комплексним планом, забезпечити
виконання заходів профілактики грипу та гострих респіраторних вірусних
інфекцій в умовах поширення коронавірусної хвороби СОУГО-19 на
території району.
Термін: згідно встановлених
термінів

3.
Про готовність КНП «Нижньосірогозька центральна районна
лікарня» - лікарні другої хвилі до розміщення хворих на СОУГО-19.
ДОПОВІДАЧ: Гомон Геннадій Іванович, директор КНП «Нижньосірогозька
центральна районна лікарня»
Лікування хворих на СОУГО-19 буде проводитися на базі
приймально-діагностичного відділення, боксованого, у складі якого є палата
інтенсивної терапії на два ліжка. Потужність відділення - 10 ліжок.
Відділення забезпечено кисневими концентраторами в кількості 5шт.
з подачею кисню на 10 хворих.
У відділенні є в наявності апарат ШВЛ. Буде придбано новий апарат
ІТЇВ її та 7 моніторів за кошти регіонального розвитку Херсонської області.
Вже укладено договір на поставки.
Відділення забезпечено засобами індивідуального захисту , а саме :
халати ізоляційні одноразові - 120шт.; респіратори, костюми біозахисту,
маски медичні одноразові та багаторазові, окуляри захисні, рукавички
нітрилові, а також дезінфікуючі та антисептичні засоби, медикаменти для
надання медичної допомоги пацієнтам на коронавірусну інфекцію
(противірусні препарати, антибактеріальні, антипіретики, інфузійні розчини).
Підготовлено 8 медичних працівників ( лікар-інфекціоніст, лікарреаніматолог, 6 медичних сестер).
ВИРІШИЛИ:
3.1.
Інформацію керівника КНП «Нижньосірогозька центральна
районна лікарня» взяти до уваги.

Голова ь

Дмитро ТАКАДЖИ

Секрета]

Тетяна КАСУМОВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням районної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій при
Нижньосірогозькій районній державній
адміністрації
від (9-У! 0 9 °ї~ОоіО/}$<±

Комплексний план
заходів п р о ф і л а к т и к и грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій в
умовах поширення коронавірусної хвороби СОУГО-19 на території
Нижньосірогозькому району на 2020 - 2023 роки
№
1
1

2

3

Найменування заходів

Термін
виконання
2
3
1. На міжепідемічний період
Забезпечити координацію дій і спільну роботу
постійно
усіх служб та установ Нижньосірогозького району
в боротьбі з грипом, гострими респіраторними
вірусними інфекціями (далі - ГРВІ) і проведенні
комплексу профілактичних, протиепідемічних
заходів в передепідемічний та епідемічний
періоди, спрямованих на захист населення від
захворювання та попередження розповсюдження
інфекції.
Забезпечити
планування
профілактичних
Вересень
щеплень проти грипу згідно з Календарем
щорічно
профілактичних
щеплень
в
Україні,
затвердженим наказом МОЗ України в редакції
від
11.08.2014
№ 551
«Про удосконалення проведення
профілактичних щеплень в Україні».
Забезпечити виконання наказу МОЗ України
Постійно
17.05.2019 №
1126,
зареєстрованого у
Міністерстві юстиції України 07.06.2019 за №
595/33566
«Про
затвердження
Порядку
організації
проведення
епідеміологічного
нагляду за грипом та гострими респіраторними
вірусними інфекціями, заходів з готовності в
міжепідемічний період і реагування під час
епідемічного сезону захворюваності на грип та
ГРВІ» в умовах поширення коронавірусної
хвороби СОУЮ-19

Відповідальні за виконання
4
Заступник
голови
Нижньосірогозької РДА за
розподілом
обовязків,
КНП «Нижньосірогозька
ЦРЛ»,
КНП
«Нижньосірогозький
ЦПМСД»,
Держпродспоживслужба
Головні
лікарі
КНП
«Нижньосірогозька ЦРЛ»,
КНП «Нижньосірогозький
ЦПМСД»

КНП «Нижньосірогозька
ЦРЛ», КНП
«Нижньосірогозький
ЦПМСД»,
Держпродспоживслужба в
Нижньосірогозькому районі

2

4

5

6

7

8

Передбачити фінансування за рахунок місцевих
бюджетів, інших джерел, не заборонених
законодавством, для проведення передсезонної
імунопрофілактики грипу особам підвищеного
медичного та епідемічного ризику захворювання,
в першу чергу: медичним працівникам, дітям та
персоналу
навчальних закладів, робітникам
підприємств, працівникам сфери обслуговування:
торгівлі, громадського харчування, комунальних
підприємств, транспорту, хворим на хронічну
патологію дихальної та серцево-судинної систем.
Розглядати питання щодо залучення до
передсезонної протигрипозної імунізації коштів
інших, не заборонених законодавством джерел
фінансування,
забезпечити
індивідуальну
вакцинацію проти грипу при бажанні населення за
особистий рахунок.

Щороку

Головні
лікарі
КНП
«Нижньосірогозька ЦРЛ»,
КНП «Нижньосірогозький
ЦПМСД»,
сільські,
селищний
голови,
керівники
підприємств,
організацій,
установ
незалежно
від
форм
власності, фізичні особипідприємці

щороку

Головні
лікарі
КНП
«Нижньосірогозька ЦРЛ»,
КНП «Нижньосірогозький
ЦПМСД»

Організовувати семінари, конференції, наради з
питань епідемічної ситуацій з грипу,
його
профілактики, клінічних проявів, діагностики та
лікування в умовах поширення коронавірусної
хвороби СОУЮ-19.
Забезпечувати
готовність
лікувальнопрофілактичних закладів на період підйому
захворюваності на грип, ГРВІ . Переглядати
наявний резерв, створений на даний випадок
(антивірусні, протимікробні препарати, засоби
індивідуального
захисту,
обладнання,
дезінфекційні засоби, діагностичні та витратні
матеріали
для
проведення
лабораторних
досліджень).
Передбачити у період ускладнення епідемічної
ситуації, пов’язаної з поширенням захворювання
на грип та ГРІ резерв ліжкового фонду із
можливістю розгортання і перепрофілювання
ліжок не менше 25 відсотків ліжкового фонду
стаціонарних
відділень
(22
ліжка,
база
приймально
діагностичне
відділення,
педіатричне)для госпіталізації хворих на грип,
ГРВІ та коронавірусної хвороби
СОУШ-19, у
тому числі палат інтенсивної терапії на
перепрофільованих ліжках, необхідної кількості
антивірусних препаратів, засобів індивідуального
захисту, вакцин, обладнання,
дезінфекційних
засобів, діагностичних та витратних матеріалів
для проведення
лабораторних досліджень,
залучення
додаткової
кількості
медичних
працівників для надання допомоги населенню
вдома, виділення санітарних транспортних
засобів.

Вересень,
щороку

Головні лікарі КНП
«Нюкньосірогозька ЦРЛ»,
КНП «Нижньосірогозький
ЦПМСД»

Вересень,
щороку

Головні лікарі КНП
«Нижньосірогозька ЦРЛ»,
КНП «Нижньосірогозький
ЦПМСД»

Вересень,
щороку

Головні лікарі КНП
«Нижньосірогозька ЦРЛ»,
КНП «Нижньосірогозький
ЦПМСД»

з
9

Своєчасно вживати заходи щодо попередження
ускладнення епідемічної ситуації, забезпечувати
введення запобіжних заходів та посиленого
протиепідемічного
режиму
в
установах,
організаціях,
закладах
охорони
здоров’я
незалежно
від форм власності, дитячих
організованих колективах, місцях масового
перебування людей тощо.

моніторинг
захворюваності
10 Здійснювати
населення на грип та гострі респіраторні
захворювання у порівнянні з епідпорогом, з
вивченням
вікової,
соціальної
структури
захворюваності, а саме :
- щотижневий аналіз захворюваності населення
- щоденний аналіз в період епідемії
11 Забезпечувати контроль за наявністю в достатніх
обсягах в аптечній мережі резерву спеціальних
профілактичних, лікувальних протигрипозних
препаратів та засобів індивідуального захисту, які
рекомендовано Міністерством охорони здоров’я
України.
12 Пропагувати ефективність щеплень проти грипу
та рекомендувати керівникам підприємств,
установ,
організацій
району
проведення
вакцинації проти грипу працюючих, населенню імунізацію в кабінеті щеплень.

3 40 тижня
по
20 тиждень
епідемічного
сезону

Протягом
епідсезону

Жовтень листопад,
щороку

Постійно

13

Забезпечити проведення імунізації проти грипу
серед населення з груп медичного та
епідемічного ризику

Постійно

14

Забезпечити дотримання належних умов
транспортування та зберігання вакцин проти
грипу у закладах охорони здоров’я та аптечній
мережі селища

Постійно

Активізувати
роботу
із
забезпечення
оптимального температурного режиму у
приміщеннях,
з
дотримання
санітарногігієнічного та дезінфекційного режимів у
дитячих, освітніх, лікувальних закладах,
житлових приміщеннях, на транспорті тощо
16 Перевіряти готовність лікувальних, дитячих
дошкільних закладів, шкіл, підприємств торгівлі,
громадського харчування,
вокзалів і т.д. до
роботи в осінньо-зимовий період, звертаючи
особливу увагу на усунення протягів і додержання
температурного режиму, виділення і оснащення
ізоляторів.
15

Постійно

Жовтеньлистопад,
щороку

Головні
лікарі
КНП
«Нижньосірогозька ЦРЛ»,
КНП «Нижньосірогозький
ЦПМСД»,
сільські,
селищний
голови,
керівники
підприємств,
організацій,
установ
незалежно
від
форм
власності, фізичні особипідприємці
Головні лікарі КНП
«Нижньосірогозька ЦРЛ»,
КНП «Нижньосірогозький
ЦПМСД»,
Держпродспоживслужба в
Нижньосірогозькому районі
Державна
служба
з
лікарських
засобів
та
контролю за наркотиками у
Херсонській
області,
Нижньосірогозька аптека
№35, «Біотек»
Головні лікарі КНП
«Нижньосірогозька ЦРЛ»,
КНП «Нижньосірогозький
ЦПМСД»

КНП «Нижньосірогозька
ЦРЛ», КНП
«Нижньосірогозький
ЦПМСД»
КНП
«Нижньосірогозька
ЦРЛ»,
КНП
«Нижньосірогозький
ЦПМСД», Нижньосірогозька
аптека №35, «Біотек»
Керівники
відповідних
служб,
підприємств,
закладів, організацій та
установ незалежно від форм
власності
Держпродспоживслужба в
Нижньосірогозькому
районі, робоча група при
районній
державній
адміністрації

4

17 Активізувати просвітницьку діяльність засобів Постійно
масової інформації та санітарно-освітню роботу
серед населення щодо методів
запобігання
захворюваності на грип та ГРІ, коронавірусну
хворобу СОУГО-19, факторів ризику зараження,
необхідності використання засобів та способів
індивідуального захисту від зараження грипом
тощо.

1

2

3

4

5

6

2. На період епідемії
Забезпечити своєчасне введення обмежувальних При
підви
зах
заходів (призупинення учбового процесу в щенні
загальноосвітніх навчальних закладах) при ворюваності
перевищенні захворюваності на грип та гострі до
рівня
респіраторні інфекції рівнів епідемічного порогу епідемії
у 2 рази та/або відсутності з причини
захворювання на грип і ГРВІ 15-20% учнів
(студентів).
підви
Забезпечити належний санітарно-гігієнічний, При
зах
протиепідемічний та дезінфекційний режим, щенні
включаючи
застосування
засобів ворюваності
рівня
індивідувального
захисту
на
об’єктах до
підвищеного
епідеміологічного
ризику епідемії
захворювань - дитячих дошкільних, лікувальнопрофілактичних закладах, аптеках, підприємствах
торгівлі, громадського харчування, транспорту.
При реєстрації групових випадків, спалахів Постійно до
захворювань на грип та ГРІ, особливо у закритих стабілізації
закладах забезпечити негайне інформування ДУ ситуації
«Херсонський ОЛЦ МОЗ України» (тел.22-41-85,
49-42-00)
та
Департамент
здоров’я
облдержадміністрації.
Організувати забір клінічного матеріалу від Постійно
хворих на грип та ГРВІ при спалахах в
організованих колективах з метою ідентифікації
збудників захворювання
Організувати забір та відправку зразків матеріалів
від хворих на грип, ГРВ І, а саме на тяжкі гострі
респіраторні інфекції, які перебувають у
відділеннях інтенсивної терапії та реанімації,
померлих осіб з підозрою на грип та з
пневмоніями із нетиповим перебігом до
вірусологічної лабораторії ДУ «Херсонський
ОЛЦ МОЗ України».
Проводити всебічний аналіз захворюваності на
грип та ГРВІ і комісійне розслідування кожного
летального випадку від грипу, забезпечити
доставку у базову вірусологічну лабораторію
матеріалу для досліджень та надання термінової
інформації до департаменту здоров'я та ДУ
«Херсонський обласний лабораторний центр
МОЗ України»

3 40-го тижня
поточного
року по 20-й
тиждень
наступного
року

Постійно

КНП «Нижньосірогозька
ЦРЛ», КНП
«Нижньосірогозький
ЦПМСД»

КНП «Нижньосірогозький
ЦПМСД», сектор освіти
районної державної
адміністрації

Керівники
відповідних
служб,
підприємств,
закладів, організацій та
установ незалежно від
форм власності

КНП «Нижньосірогозька
ЦРЛ», КНП
«Нижньосірогозький
ЦПМСД»

КНП «Нижньосірогозька
ЦРЛ», КНП
«Нижньосірогозький
ЦПМСД»
КНП «Нижньосірогозька
ЦРЛ»

КНП «Нижньосірогозька
ЦРЛ», КНП
«Нижньос ірогозький
ЦПМСД»
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7

8

9

10

11

12

13

14

Ввести обмежувальні заходи в районній лікарні
щодо відвідування в пологовому відділенні,
хворих в дитячому, загально хірургічному,
терапевтичному,
приймально-діагностичному
відділеннях, обов’язкового використання засобів
індивідуального захисту, а також в лікувальних
закладах мережі району, а також дитячих
шкільних закладах та іншого персоналу, робота
якого пов’язана з обслуговуванням населення.
Забезпечити розподіл потоків між здоровими та
хворими на грип та ГРВІ пацієнтами у
закладах, що надають первинну медичну
допомогу та наявність одноразових масок для
хворих з грипом та ГРВІ, виділити окремі
кабінети для прийому хворих. Розповсюдити
наглядну інформацію для пацієнтів щодо
респіраторної гігієни, профілактики грипу та
ГРВІ (брошури, листівки, тощо)
Забезпечити засобами індивідуального захисту,
антисептичними та дезінфекційними засобами
медичний персонал, що надає первинну медичну
допомогу хворим з грипом та ГРВІ .
Використовувати екрановані УФ випромінювачі
для знезараження повітря
Забезпечити дотримання
дезінфекційного,
гемпературного
режиму
та
соціального
цистанціювання у приміщеннях закладів охорони
здоров'я, що надають первинну медичну
допомогу згідно з чинним законодавством
Створити мобільні бригади та вжити заходів при
необхідності
щодо
максимального
обслуговування
хворих
з
підвищеною
температурою вдома.
Госпіталізацію хворих з ознаками інфекційної
патології, а саме з грипом та ГРВІ проводити в
приймально-діагностичне
відділення
або
перепрофільовані відділення
3 метою забезпечення максимальної госпіталізації
хворих з тяжкими формами перебігу грипу, в
першу чергу дітей, вагітних та осіб похилого віку,
передбачити перепрофілювання або додаткове
розгортання ліжок на базі конкретних відділень
лікарень або інших закладів не менше 25
відсотків
ліжкового
фонду
стаціонарних
відділень.
У період зростання рівня захворюваності на грип
створювати тимчасовий оперативний штаб для
вирішення актуальних напрямків.

В
період Керівники
закладів
епідемії
охорони здоров’я району
незалежно
від
форм
власності,
керівники
організацій,
установ,
підприємств

В період
епідемії

КНП «Нижньосірогозький
ЦПМСД»

В період
епідемії

КНП «Нижньосірогозький
ЦПМСД»

в

КНП «Нижньосірогозький
ЦПМСД»

епідемічн
ий період

КНП «Нижньосірогозький
ЦПМСД»

В
період
епідемії
до
стабілізації
ситуації
В період
епідемії

КНП «Нижньосірогозька
ЦРЛ»

В період
епідемії

КНП «Нижньосірогозька
ЦРЛ»

В період
епідемії

Відділ
надання
адміністративних послуг та
цивільного захисту РДА,
КНП
«Нижньосірогозький
ЦПМСД»
,
КНП
«Нижньосірогозька
ЦРЛ»,Держпродспоживслужб
а
в Нижньосірогозькому
районі

6

Інформувати населення про перебіг епідемії В період
грипу,
тенденції її розвитку, ефективність епідемії
здійснення протиепідемічних заходів з метою
підвищення свідомого ставлення людей до
ситуації що склалася. Продовжувати проведення
серед населення роз’яснювальної роботи з
проблемних питань, пов’язаних з епідемією.
Протягом
16 Проводити моніторинг відвідуваності дітей у
епідемічно
дошкільних, шкільних навчальних закладах із
го періоду
з'ясування причин відсутності та інформування
місцевих органів влади та органів місцевого
самоврядування
15

КНП «Нижньосірогозька
ЦРЛ», КНП
«Нижньосірогозький
ЦПМСД»

Відділ освіти
райдержадміністрації

