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Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
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90300, м.Виноградів, пл.Миру,5, тел.: 2-19-44, тел/факс 2-33-50

ПРОТОКОЛ № 2
позапланового засідання комісії
13 лютого 2019 р.

м.Виноградів

Головував – в.о. голови державної адміністрації – перший заступник голови
комісії Костелеба-Веремчук Н.Ю.
Присутні – члени комісії - 21 чол. (за окремим списком).
Запрошені: Гірка Н.В, Неймет С.П.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
І. Про стан епідеміологічної ситуації з грипу та ГРІ на території
району.
Доповідач: Зав. відділенням організації епідеміологічних досліджень
Виноградівської районної філії ДУ «Закарпатський ОЛЦ МОЗ України»
Неймет С.П.
Виноградівська районна філія ДУ «Закарпатський ОЛЦ МОЗ України»
інформує, що за даними щотижневого епідеміологічного моніторингу
захворюваності на грип та ГРІ за даними ЛПЗ району на 7 тиждень 2019 року
захворіло 1051 осіба в тому числі дітей 723, що складає 68,7 % від загальної
кількості захворілих. Інтенсивний показник на 100 тис.населення становить
868,6 , епідемічний поріг за звітній тиждень -748,7 .Перевищення епідемічного
порогу -16,0%.
Захворюваність ГРІ серед школярів району складає 56,9% , захворюваність
дітей дошкільного віку 25,3 %.
Відмічається високий рівень госпіталізації хворих з ГРІ в тому числі серед
дітей.
Відповідно та на виконання «Комплексного плану профілактичних та
протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання виникненню і
поширенню грипу та ГРІ в сезон захворюваності 2018-2019 років»
рекомендуємо провести засідання комісії з ТЕБ та НС , та продовжити дію
Комплексного плану в частині комплексу заходів в епідемічний період.
Заслухавши інформацію доповідача комісія вирішила:
1. Продовжити дію «Комплексного плану профілактичних,
протиепідемічних заходів з грипу та ГРІ та заходів запобігання можливого

ускладнення грипу в сезон 2018-2019 років» в частині комплексу заходів в
епідемічний сезон.
2.Управлінню освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (Сігеті
М.М.), управління культури (Югас В.С.) сільським, селищним та міському
головам:
2.1. У зв’язку з
реєстрацією високого рівня захворювань ГРІ серед
школярів та дітей дошкільного віку продовжити
припинення роботи
загальноосвітніх, дошкільних та мистецьких закладів по 24 лютого 2019 року.
3. Управлінню освіти, молоді та спорту та відділу охорони здоров’я
Виноградівської райдержадміністрації:
3.1. Продовжити здійснювати щоденний моніторинг захворювань учнів та
дітей дошкільного віку на ГРВІ, у випадку зниження реєстрації захворювань
ГРВІ внести пропозицію комісії про відновлення роботи навчальних та
дошкільних навчальних закладів району.
Термін: 24 лютого 2019 року
4. Контроль за виконанням рішення комісії з даного питання покласти на
Управлінню держпродспоживслужби у Виноградівськомурайоні (Барзул С.С.).

Перший заступник голови комісії,
в.о. голови державної адміністрації
Секретар

комісії

Н. Костелеба-ВЕРЕМЧУК
Ю. Фурик

