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КАМ, ЯНКА-Б УЗЬКА РМОННА ДЕРЖАВНА АД4IНI С ТРАrЦЯ

РОЗПОРЯДЖЕН'НЯ

м. Калц'янка-Бузька tГр /gа ,/a:-a//li

Про заmв ер dеrcення Комплексн l,tx
захоdiв з попереdелсення Macoшozo
пошuрення zрuпу i zосmрuх
р еспiр аmорH rlx вipy сн ttx iH ф е кцi й
ceped населення Кам'янка-
Бузькоzо району на 2017-2021 рокu

вiдповiдно до статей 6, 22 Закону Укратни <про лiсцевi державнi
адмiнiстрацiТ>>, cTaTTi 10 Закону Украiни <Про захист 

"u..пЪ""Ъ 
вiд iнфекцlИцr"

хвороб>>, cTaTTi 40 Закону Украiни <Про забезпечення caHiT9pHo.o " ru
епiдемiчного благопол)лrчя населення>> та на виконання розпорядження голови
Львiвськоi облдержадмiнiстрацii вiд 1З березня 201,7 року Ns 186/0/5-17 <Про
затвердЖенIUI комплекСних заходiв з попередження масового поширення грипу
i гостриХреспiраТорних iнфекцiй середнаселеннrI областi Ha2OlT-lozt pon"n,

1. ЗатверДити Комплекснi ЗахоДи З ПоПереДженНя МасоВоГо ПоширеншI
грипу 1 гострих респiраторних вiрусних iнфекцiй серед населення Кам'янка-
Бузького району на20|7,2021 роки (надалi - Комплекснi заходи), що додаеться.

2- НачальникУ вiддirry освiти райдержадмiнiстрацii (Ковтало в.в.) в
перiод епiдемiТ грипу та гострих респiраторних iнфекцiй (надалi - ГРI) при
вiдсутностi 20 i бiльше вiдсоткiв в окремому колективi хворих на ГРI дiтей у
ДОШКiЛЬНИХ НаВЧЕtЛЬНИх ЗакJIадах та 1^rHiB заг€ulъноосвiтнiх шкiл ,u .rодuдr""Й
РадехiвсЪкогО мiжрайоНногО вiддiлУ ЩУ <Львiвський ошI моЗ УкраiЪпi або
Управлiння Щержlrродспоживслужби в Камоянка-Бузькому районi призуп иняти
навчаIIьно-виховний процес.

3. Началънику управлiння фiнансiв райдержадмiнiстрацii (Л.Барила),
щорiчнО до 2021 РокУ, передбаЧати кошТи на реалiзацirо Комплексних заходiв
при розробленнi проектiв бюджетiв.

4. Керiвникам структурних пiдроздiлiв райдержадмiнiстрацii та iншим
вiдповiдальним виконавцям iнформувати районну державну адмiнiстрацiю та
РадехiвсЪкий мiжРайонниЙ вiддiЛ ЩУ <ЛьВiвськиЙ oJtr{ моЗ УкраiЪп> про хiд
виконанIuI Комплексних заходiв щорiчно до 15 листопада впродовж 2017,2O2l
poKiB.



5. Координацiю роботи з виконання даного розпорядженнrI та
узагальнення iнформацii про хiд виконаннrI Комплексних заходiв покJIасти на
Радехiвський мiжрайонний вiддiл ,ЩУ <Лъвiвський оJIЦ МоЗ УкраiЪи>.

6. Визнати таким, що втратило чиннiсть, розrrорядження голови
районноi державноi адмiнiстрацii вiд 28.03.20lý J\b |37/02-08l]16 <Про
затвердЖеннrI комплексних заходiв з попередження масового поширеннr{ грипу
i гострих респiраторних вiрусних iнфекцiй серед населеннrI Кам'янка-Бузького
району на 20 l 6-2020 poKD).

7. Контроль за виконанIUIм розпорядження покласти на заступника
голови райдержадмiнiстрацiТ М.М€вяра.

Голова
i,

В.I.КириличffiW



ЗАТВЕРД}КЕНО
розпорядженням голови раионно1

Комплекснi заходи з попередження масового поширення грипу i гострих

респiраторних вiрусних iнфекцiй серед населення Кам'янка-Бузького
району на 2017,2021 роки

1. Органiзацiйнi заходи.

1.1. Передбачати кошти на придбання вакцини проти сезонного грипу для

контингентiв груп пiдвищеного ризику.

Кам'янка-Бузька центраJIьна районна
лiкарня, Новояричiвсъка 'районна
лiкарня,,Щобротвiрська MicbKa лiкарня,

фiнанёiв раидерж-
органи мiсцевого

т

TepMiH: серпень-жовтень, щорiчно

та власникам пlдприемств, установ та

вакцинопрофiлактику проти сезонного грипу cBoix працiвникiв, у тому числi за

власнi кошти.

Органи мiсцевого самоврядуuu""",
керiвники та власники пiдприемств,

установ, органiзацiй

TepMiH: жовтень-JIистопад, щорiчно

1.3. Вирiшити питання мiсцъ тимчасового rrеребування безпритулъних та

осiб беЗ визначеНого мiсцЯ проживання на перiод нестiйкоТ епiдемiчноi ситуацiТ

iз захворюваностi на грип та гострi респiраторнi iнфекцii (далi _ ГРI).

Органи мiсцеЪого самоврядування,

Кам'янка-Бузький РВ ГУ ДСНС у;
львiвськiй областi

TepMiH: при ускJIадненнi епiдситуацii з

грипу та ГРВI

J\b

|.2. Рекомендувати керiвникам
органiзацiй нез€tлежЕо вiд

управлiння
адмiнiстрацii,
самоврядування

фор'' господарювання проводити

управлiння
населення

соцiального захисту

раидержадмlнlстрац11,

державноТ адмiнiсrрачiТ,,
вiд << ././ i.,_, , i, 1 t ':_; +.с, / -



1.4. ПРи перевищеннi епiдемiчних порогiв або вираженiй тенденцii росту
захворюваностi на ГРI, порiвняно з анаJIогiчним перiодом попереднього року,
на окремих адмiнтериторiях, вживати заходи обмежувutлъного характеру. в
ПеРiОд епiдемii грипу та гострих респiраторних iнфекцiй при вiдсутностi 20 i
бiлъше вiдсоткiв в окремому колективi хворих на ГРI дiтей у дошкiльних
навч€tлъних закладах та )"rHiB загЕulьноосвiтнiх шкiц за поданням Радехiвського
мiжрайонного вiддiлу Щу <львiвський ощ моз Украiни> або Управлiння
,Щержпродспоживслужби в Кам'янка-Бузькому районi призупиняти навчаJIьно-
ВИХОвниЙ процес на час iнкубацiЙного перiоду (7-10 днiв) з метою перериваннrI
ланцюга передачi iнфекцiТ.

Вiддiл освiти райдержадмiнiстрацiТ,
завiдувач РадехiвсъкогЬ мiжрайонного
вiддiлу ДУ <<Львiвський ОЩ МОЗ
УкраiЪи>, начаJIьник Управлiння
,Щержпродспоживслужби в КамОянка-
Бузькому районi, головнi лiкарi
Кам'янка-БузъкоТ цецFралъноi районноi
лiкарнi, НовояричiвськоТ районноi
лiкарнi,,Щобротвiрськоi MicbKoi лiкарнi

TepMiH: при ускJIадненнi епiдситуацii з
гриtry та ГРВI

1.5. Проводити у виробничих примiщеннях комун€шьних пiдприсмств та у
мiсцях масового перебування населеннrI провiтрювання не рiдше 1 разу на 2
години та вологе прибирання примiщень з використанням деззасобiв,
забезпечити дезiнфекцiйнi заходи щодо попередження можливоi контактноi
передачi збудника хвороби (дезiнфекцiя дверних ручок, перил, обладнання
тощо).

Органи мiсцевого самоврядування,
комун€Lлъних пiдприемегвкерiвники

TepMiH: при ускJIадненнi епiдситуацii з
грипу та ГРВI

1.6. При ускладненнi епiдситуацii забезпечити подання в Радехiвський
мiжрайонний вiддiл дУ <<Львiвський ош{ моЗ 'УкраiЪи>, Управлiння
Щержпродспоживслужби в Кам'янка-Бузъкому районi, райдержадмiнiстрацiю та
органи мiсцевого самоврядуваннrI iнформацii щодо епiдемiчноi ситуацiТ з грипу
та грI для своечасного проведеннrI санiтарно-протиепiдемiчних заходiв,
спрямованих на запобiгання виникненню, поширенню, локалiзацiю та
лiквiдацiю масових захворюванъ серед населеншI, яке мешкае на територii
вiдповiдноi адмiнiстративно-територiалъноi одиницi.



Вiддiл освiти райдержадмiнiстрацii,
головнi лiкарi Кам'янка-Бузькоi
централъноi
Новояричiвськоi

районноi
раионно1

лiкарнi,
лiкарнi,
лiкарнi,,ЩобротвiрськоТ MicbKoi

1,.7. Здiйснювати контроль за
пiдприемств та органiзацiй рiзноi

Радехiвськф мiжрайонний вiддiл
ЩУ <Львiвський ОЩ МОЗ УкраТни>,
Управлiння,Щержпродспоживслужби в
Кам'янка-Бузькому районi

TepMiH: при ускJIадненнi епiдситуацiТ з
грипу.

пiдготовкою у передепiдемiчний перiод
форми власностi, загальноосвiтнiх та

дошкiльних закладiв, закладiв охорони здоров'я до роботи в осiнньотзимовий
перiод, готовнiсть лiкувально-профiлактичних закладiв до роботи в перiод
росту захворюваностi на грип та гострi респiраторнi iнфекцii. 

+

Радехiвський мiжрайонций вi,frдiлrU
.ЩУ <Лъвiвський OJILI МОЗ Украiни>,
Управлiння,Щержпродспоживслужби в
КамОянка-Бузькому районi, головнi
лiкарi Кам'янка-Бузькоi центральноi
районноi лiкарнi, НовояричiвсъкоТ

районноТ лiкарнi,
MicbKoi лiкарнi

TepMiH: щорiчно

.ЩобротвiрськоI

1.8. Проводити при виникненнi спаJIаху грипу та ГРI на територiТ району
вiдбiр бiологiчного матерiалу для вiрусологiчного обстеження до вiрусологiчноi
лабораторii ЩУ <<Львiвський обласний лабораторний центр МОЗ УкраiЪюь 5-ти
перших захворiлих осiб, об'еднаних одним iнкубацiЙним перiодом. Придiляти
особливу уваry обстеженню вагiтних та осiб iз супутнiми соматичними
хворобами, що зумовлюють тяжкий гrеребiг грипу та ГРI (астма, хронiчнi
захворювання легенiв, серця та печiнки, ниркова недостатнiсть, порушення
iMyHiTeTy, дiабет, ожирiння тощо), амбулаторних пацiентiв iз грипоподiбними
захворюваннrIми та госпiталiзованих iз тяжкими гострими респiраторними
iнфекцiями.

Кам'янка-Бузька центрЕLльна районна,
лiкарня, Новояричiвська районна
лiкарня,,.Щобротвiрська MicbKa лiкарня,
.Радехiвський мiжрайонний вiддiл
ЩУ <Львiвський OJtrJ МОЗ Украiни>



TepMiH:
з грипу

1.9. Здiйснювати систематичний епiдемiологiчний та вiрусологiчний

монiторинг епiдемiчноi ситуацii щодо захворюваностi на грип i грI населення

областi та епiзоОтичноi ситуацii стосовно високопатргенного грипу птицi,

Кам'янка-Бузъка центр€Lльна районна
лiкарня, Новояричiвська районна
лiкарня,,Щобротвiрська мiсъка лiкарня,
завiдувач Радехiвсъкого мiжрайонного
вiддiлу ДУ <Львiвський ОЩ МОЗ
Украiни>, начЕuIьнйк Управлiння

.Щержпродспоживспужби в Кам'янка-
Бузькому районi

;:,

TepMiH: постiйно

при ускладненнi епiдситуацii
та ГРI

центральноi
Новояричiвськоi раионно1 ЛlК8РНli

,Щобротвiрсъкоi MicbKoi лiкарнi

TepMiH: при ускJIадненнi епiдситуацii
грипу та ГРВI

1.10. Проводити санiтарно-просвiтницьку роботу , Ъu"п,нням щодо

стаIIу i проiнозу захворюваностi населення на грI, заходiв _особистьi i
U

громадсъкоi профiлактики.

Кам'янка-Бузъка центр€tльна районна
лiкарня, Новояричiвська районна
лiкарня,,Щобротвiрська MicbKa лiкарня,
завiдувач Радехiвсъкого мiжрайонного
вiддiлу ДУ <Лъвiвський ОШ МОЗ
УкраiЪи>>, начаJIьник Управлiння

Щержпродсuоживслужби в Кам'янка-
Бузькому районi

TepMiH: постiйно

2. Керiвникам закладiв охорони здоров'я:

2.1. Пере дбачити та забезпечити поетапне перепрофiлювання закJIаду для

надання медичноТ допомоги пацiентам з€шежно вiд iнтенсивностi епiдемiчного

процесУ григrУ та грI з оперативним iнформуванням Радехiвсъкого

йжрайоНного вiддiлУ |.ЩУ <Лъвiвський оШ моЗ УкраТни>

Головнi лiкарi Кам'янка-Бузькоi
районноi лiкарнt,



2.2. Орrанiзувати в соматичних стацiонарах iзоляцiю виявлених пацiентiв
з пiдозрою на захворюванIuI або пiдтвердпtеним захворюванням на |рип з
под€Lльшою го спiталiзацiю в iнф екцi йний стацiонар

Головнi лiкарi Кам'янка-Бузькоi
центральноi районноТ лiкарнi,

лiкарнi,Новояричiвськоi районноi
Щобротвiрськоi MicbKoi лiкарнi

TepMiH: rтри ускладненнi епiдситуацii з
грипу та ГРI

2.3. Забезпечити медичних працiвникiв пiдпорядкьваних закладiв
лiкарськими засобами для профiлактики грипу та ГРI, засобами
iндивiдуального захисту органiв дихання, халатами, рукавичками при
Проведеннi процедур, пов'язаних з високиi\4 ризиком викиду аерозолiв (збiр
бiологiчного матерiалу для дослiджень, ендотрахе€tльна iнтубацiя, бронхоскопiя
та дiТ з реанiмацii при використаннi екстреноi iнryбацii абоqсерчево-легеневоi
реанiмацii, процедури, що пов'язанi з аспiрацiею дих€lJIьних шляхiв тощq), а
також при наданнi допомоги пацiентам з пiдозрою на захворюванняiна грип.

Головнi лiкарi Кам'янка-Бузькоi
централъноi районноi лiкарнi
Новояричiвсъкоi районноi лiкарнi,
Щобротвiрськоi MicbKoT лiкарнi

TepMiH: при ускладненнi епiдсиryацiТ з
грипу та ГРВI

Головнi лiкарi
центральноТ

мiсцем проживання

}

Кам'янка-Бузькоi
районноi лiкарнi

2.4. Проводити плановi огляди вдома. вагiтних та дiтей першого року
життя медичними працiвниками полiклiнiк за
(перебуванrrя), а не в полiклiнiчних вiддiленнях.

Новояричiвськоi районноТ лiкарнi,
,Щобротвiрськоi MicbKoT лiкарнi

TepMiH: при ускладненнi епiдситуацii з
грипу та ГРВI

2.5. Залучати до роботи з пацiентами, хворими на ГРI, лiкарiв iнших
спецiальностей, аспiрантiв, клiнiчних ординаторiв, лiкарiв-iнтернiв, фахiвцiв з"
Вищою або середньою спецiа-гrьною медичнрю освiтою, якi маютъ необхiдну
теоретичну пiдготовку та практичнi навички.



Головнi лiкарi Кам'янка-Бузькоi
центральноi районноi лiкарнi
Новояричiвськоi районноТ лiкарнi,
Щобротвiрськоi MicbKoi лiкарнi

TepMiH: пр4 ускладненнi епiдситуацiТ з
грипу та ГРВI

2.6. Забезпечити необхiдну кiлъкiсть лiкарських препаратiв i виробiв
медичного призначення для пацiентiв, хворих на ГРI.

Головнi лiкарi ., Кам'янка-Бузькоi
центральноТ районноТ лiкарнi,
Новояричiвськоi районноТ лiкарнi,
Щобротвiрськоi MicbKoi лiкарнi

TepMiH: при ускJIадненнi епiд8итуацii з
грипу та ГРI

ý
2.7. Забезпечити органiзацiю роботи вiддiлень, кабiнетiв для прийэму

ПаЦiентiв iз симптомами ГРI з максим€lJIьним розмежуванIuIм потоldв здорових
та хворих осiб.

раионно1
НовояричiвськоТ районноi
ЩобротвiрськоТ MicbKoi лiкарнi,
лiкарi лiкувально-профiлактичних
закладiв

TepMiH: при ускJIадненнi епiдситуацiТ з
з грипу та ГРВI

2.8. Забезпечити ефективну робоry вентиJuIцiйних систем та Йстем
знезараженнrI повiтряного середовища у пiдпорядкованих закладах

Головнi лiкарi Кам'янка-Бузькоi
центральноi районноТ лiкарнi,
Новояричiвськоi районноi лiкарнi,
!обротвiрськоi мiськоi лiкарнi

TepMiH: при ускладненнi епiдситуацiТ з
з гриttу та ГРВI

3. Керiвникам та власникам аптек незалежно вiд форм власностi:

пiдтримати розширений асортимент протигрипозних i симптоматичних
лiкарських шрепаратiв та засобiв iндивiдуального захисту, збiльшення у разi

Головнi
центральноi

лiкарi Каiл'янка-Бузькоi
лiкарнi,
лiкарнi,
головнi



потреби робочого дня (або забезпечення цiлодобовоi роботи) для продажу
лiкарських засобiв, необхiдних для лiкування хворих на ГРI.

Керiвники установ незЕLлежно вiд
форми власностi

*

TepMiH: при ускJIадненнi епiдситуацii з
з грипу та ГРВI

4. Керiвникам закладiв освiти:

4.1. Забезпечення щоденне проведення облiку та аналiзу захворюваностi
на ГРI серед дiтей та персон€tлу у Bcix пiдпорядковаЕих закладах та
iнформування Радехiвсъкого мiжрайонного вiддiлу ЩУ <Лъвiвський ОЩ МОЗ
Украiни>, Управлiння,Щержпродспоживслужби в Кам'янка-Бузъкому районi,
мiсцевих органiв виконавчоi влади та органiв мiсцевого самоврядування з
метою прийняття ними рiшення про призупиненнrI навч€lJIъно-виховного
процесу за вiдсутностi 20 % вiд загаJIьноi кiлъкостi ;rчнiв з причиниа
захворювання на ГРI. l

ф

Вiддiл освiти райдержаfiмiнiстрацii,
керiвники навч€шьних закладiв

TepMiH: при ускладненнi епiдситуацii з
гриttу та ГРI

4.2. Заборонити переведеншI з групи в групу i первинного прийому дiтей
до дошкiльних навч€tльних закладiв та установ з цiлодобовим режимом
перебуванrrя дiтей. Обмежити проведення спортивних, культурно-масовйх та
iнших видовищних заходiв (вiдвiдуваннrl виставок, музеiв тощо).

Вiддiл освiти райдержадмiнiстрацii,
керiвники навч€Lпьних закладiв

а

TepMiH: гlри ускJIадненнi епiдситуацii з
грипу та ГРI

4.3. Проводити реryлярну дезiнфекцiю столового посуду та iграшок, а
також вологе прибирання та дезiнфекцiю примiщень в кiнцi робочого дня або
змiни (при двозмiннiй органiзацii навч€uIьного процесу) дезiнфекцiйними
засобами, дозволених законодавством до застосуванIuI.

Вiддiл освiти райдержадмiнiстрацii,-
керiвники навчЕLIIьних закладiв

TepMiH: при ускладненнi епiдситуацiТ з
з грипу та ГРI



4.4. Забезпечити проведення
знезараження повiтряного середовища
JIамп за вiдсутностi дiтей uротягом З0
провiтрюванням.

в дошкiлъних навчrшьних закладах
примiщенъ за допомогою бактерицидних
хвилин пiсля знезараження з наступним

Вiддiл освiтиВlддlл освlти раидержадмlнlстрац11,
керlвники навч€LIIьних закладlв

TepMiH: при ускладненнi епiдситуацiT з
з грипу та ГРI

4.5. Забезпечити свосчасне виrIвленнlI та iзоляцiю в студентсъких

ryртожитках осiб iз симцтомами ГРI, TepMiHoBe iнформування про це керiвникiв
закладiв

Вiддiл освiти райдержадмiнiстрацiТ,
директори ВПУ-71 м. Кам'янiса-Бузька
та,,Щобротвiрського професiйного лiцею

+

TepMiH: при ускладненнi епiдситуацii з

з грипутаГРI t

4.б. В осiнньо-зимовий перiод та на перiод епiдемii григtу забезпечити

дотримання повiтряно-температурного режиму та безпербiйну роботу
оrr€tлюв€rльноi мережi в примiщеннях ycix дошкiльних, навч€lJIьно-виховних та
гrозашкiльЕих закJIадах, у т.ч. у вихiднi та святковi днi; провiтрювання
примiщень дитячих дошкiльних установ, класiв, кабiнетiв, спортивних, актових
залiв, реrсреацiй проводити гriд час кожноi перерви при вiдсутностi дiтей.

Вiддiл освiти райдержадмiнiстрацii,
керiвники навч€Lпьних закладiв

TepMiH: щорiчно
о

4.7. Не догryскати переохолодженнrI дiтей пiд час перебування в
навч€lJIъному закJIадi, заборонити ik перебування на територii без верхнього
одяry.

Вiддiл освiти райдержадмiнiстрацiI,
керiвники навчальних закладiв

TepMiH: при ускладненнi епiдситуацii з
з грипу та ГРI

4.8. Забезпечити контроль за органiзацiею питного режиму, дотриманням
дiтьми та персон€uIом правил особистоi гiгiени в ycix дошкiльних, навчаJIьIIих
та позашкiльних закJIадах рiзних типiв та форм власностi i рiвня акредитацii.



Вiддiл освiти райдержадмiнiстрацiТ,
керiвники навч€uIьних закладiв

TepMiH: щорiчно

4.9. Забезпечити проведення щоденного опитування та ранкового огJuIду
ДlТеи З Термометрlею при показах впродовж навчалъного дня в ycix дошкiльних
та навч€tльних закладах, у т.ч. iз залl"rенням вчителiв та вихователiв. Не
ДОIIУСКаТИ ДО наВчання дiтеЙ та до роботи працiвникiв з ознаками захворюванIuI
на ГРI.

Вiддiл освiти раfrдержадмiнiстрацii,
керiвники навч€uIьних закладiв

TepMiH: щорiчно

4.10. Забезпечити функцiонування медичних кабiнетiв, iЬоляторiв,
НаЯВНiСтъ необхiдного набору медикаментiв, перев'язувалъного матерiалу,
деззасобiв у пiдпорядкованих заклада.х,у т.ч. гуртожитках. {

ф

Керiвники навчullrьних закладiв

TepMiH: при ускладненнi епiдситуацii
з грипу та ГРI

4.11. Впровадити в практичну робоry подовження часу перерв мiж
уроками та органiзацii i проведення дезiнфекцii рук персонаJIом, 1^rнями ycix
навчuUIьних закладiв.

Керiвники навч€шьних закладiв

TepMiH: при ускладненнi епiдситуацiT
з грипу та ГРI

5. Керiвникам пiдприемств, закладiв та установ незалежно Bif форм
власностi:

5.1. Щотримуватисъ санiтарно-гiгiенiчних вимог до регламентованого
мiкроклiмату та режиму провiтрювання примiщень, вологого прибирання з
використанюIм засобiв дезiнфекцii, дозволених. законодавством до
застосуваншI.

Керiвники промислових пiдприемств
незалежно вiд фор, власностi

TepMiH: при ускладненнi епiдситуацii з
.грипутаГРI



5.2. Передбачити тимчасове вiдсторонення вiд роботи працiвникiв у разi
появи у них симптомiв ГРI.

Керiвники промислових пiдприемств
нез€Lпежно вiд фор, власностi

TepMiH: пtЕ.I ускJIадненнi епiдситуацii з
грипу та ГРI

5.3. Забезпечити працiвникiв, безпосередньо зайнятих обслуговуванням
наСеЛеННrI, засобами iндивiду€Lльного захисту органiв дихання iз замiною ix
кожнi 4 години та в Mipy зволоження.

Керiвники промислових пiдприемств
незалежно вiд фор, власностi

TepMiH: при ускладненнi епiдритуацiТ з
грипу та ГРI

5.4. Забезпечити працiвникiв милом та антисепт"пurпt дп"
дотримання ними правил особистоi гiгiени.

рук з метою
ф

Керiвники промислових пiдприемств
нез€шIежно вiд фор* власностi

TepMiH: при ускJIадненнi епiдситуацii з
грипу та ГРI

Керiвники промислових пiдприемств
незалежно вiд фор, власностi

TepMiH: при ускладненнi епiдситуацii
з грипу та ГРI

5.6. Забезпечити осiб, якi працюють на вiдкритому повiтрi, теплим
одягом, примiщеннrlми для обiгрiву та харчування, дотримання температурно-
ПОВiтРяного режиму у виробничих, адмiнiстративних, побутових та iнших
ПРИМiЩеннях, належну робоry систем вентиляцii, прово дити провiтрювання в
ycix примiщеннях не рiдше 1 разу на 2 години, а також пiд час обiднiх та
технiчних перерв.

Керiвники та власники пiдприемств

TepMiH: при ускладненнi епiдситуацii
з грипу та ГРI

a



5.7. ЗабезпечитИ дотриманнrI питного режиму, умов для дотримання
особистоI гiгiени працiвникiв.

Керiвники та власники пiдприемств

TepMiH: п8и ускладненнi епiдситуацiТ
з грипу та ГРI

5.8. Не допускати до роботи працiвникiв, якi надають tIосJý/ги населенню,
без засобiв iндивiдуального захисту (марлевих пов'язокj, забезпечити
пiдтримання н€шежного санiтарного стану примiщень (вологе прибирання
примiщенъ iз застосуванням дезiнфiкуючих засобiв).

Керiвники та власники пiдприемств

TepMiH: при ускладненнi епiдситуацii
з грипу та ГРI

б. Керiвникам транспортних пiдприсмств: ф

б.1. Забезпечити недопущення виходу на лiнiю транспорту з неспрu"iоо
опztлювЕLльною системою салонiв.

Вiддiл iнфраструктури . та житлово-
комун€lльного господарства райдерж-
адмiнiстрацii, керiвники та власники
пiдприемств-перевiзникiв

'l'epMiH: при ускJIадненнi епiдситуацii з
грипу та ГРI

вологого прибирання пасажирського6.2. Органiзувати проведеннrI
транспорту пiсля закiнчення робочоi змiни з використанням засобiв дезiнфекцiТ,
дозволених законодавством до застосуваннrI. Ф

житлово-

райдерж-
власники

Вiддiл iнфраструктури та

7. Керiвникам пiдприемств

TepMiH: при ускJIадненнi епiдситуацii з
грипу та ГРI

торгiвлi, громадського харчування та

комун€Lльного господарства
адмiнiстрацii, керiвники та
пiдприемств-перевiзникiв

сфери обслуговування населецня:



7.т. Забезпечити реryлярне, щоденне проведення профiлактичних

дезiнфекцiйних заходiв у пiдпорядкованих закJIадах, дезiнфекцiйними
засобами, дозволених законодавством до застосуваннrI.

Керiвники та власники пiдприемств

TepMiH: прй' ускладненнi епiдситуацiТ з

грипу та ГРI

7.2. Забезпечити посилений режим провiтрювання примiщень, особливо

торгових та обiднiх залiв, не рiдше 1 разу на 2 години, пiд час обiднiх гrерерв.

Керiвники та власникй пiдrrриемств

TepMiH: при ускJIадненнi епiдситуацii з

григrу та ГРI

7 .3. Забезпечити проведення на пiдприемствах громадського харчування:

знезараженнrI деззасобами, дозволеними законодавством qдо застосування,

столового посуду впродовж робочого дня пiсля кожного миття з обов'язкорим
повторним зЕезараженням у кiнцi робочого дня; санiтарноi обробки

технолоГiчногО обладнання, виробничогО iнвентарЮ, зворотноi тари дJUI

перевезення харчових продуктiв.

Керiвники та власники пiдприемств

TepMiH: при ускладненнi епiдситуацii з

григtу та ГРI

7 .4. Проводити щоденну дезiнфекцiйну обробку автотранспорту' Для

перевезення харчових продуктiв з використанням дезiнфекцiйних засобiв,

дозволених законодавством до застосування.

Керiвники та власники пiдприемсрв

TepMiH: TepMiH: при ускладненнi
епiдситуацii з грипу та ГРI

7.5. Забезпечити дотриманнrI температурного режиму у виробнИЧИХ

примiщеннrtх, торгових та обiднiх заJIах пiдприемств торгiвлi та громадського

харчування.

Керiвники та власники пiдприемств
;

TepMiH: при ускJIадненнi епiдситуацii з

григt), та ГрI


