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ПОРЯДЖЕННЯ
*,Jу4рл_:Цм. Кам'янка-Бузька NsМ.фд,#мд МУ,Ьrу

Про заmверdллсення Комплексноzо

плану захоdiв щоDо профiлакmuкu

no*nou* iнфекt4iй у Кам'янка-
Бузькому районi на 2017- 2021 рокu

Вiдповiдно до статей 2, 6, Зg Закону Украiни i,Пр: rftiсцевi державнi

адмiнiстрацii>,НаВиконання,,iд,,У''*'У1.1.пУнкТУlКомппексноГоПл8тIУ
заходiв щодо профiлакт"*" *".;;" iнфекчiй 

'у 
Лiвiвськiй .областi 

на 2017,

2о2| роки, з€Iтвердженого розпоряДженням голови Лъвiвсъкоi обласноi

державнОТ чдrЬrcrрацii вiд iэ.оЗ iotl Ns 2з5l0l5-t7 , з метоц запобiгання

виникненню та лiквiдацii вогнищ захворюваностi на юстрi кишковi iнфекцii у

Кам'янка-БУзъкомУ районi: 
] щодо профiлактики кишкових

1. Затвердити Комплексний план заход1I

iнфекцiй у КаЙ'яНка-БузъкОму райоНtна2011 - 2021 роки, що додаеться,

2. Виконавцям Комппексного плану заходiв щоквартально iнформувати

райдержадмiнiстрацiю про проведену робоry,

З. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника

голови райд ii М. Мазяра.
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В.I.Кирилич
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ЗАТВЕРДХ{ЕНО
розпорядженням Кам'янка-
БузькоТ районноТ

Nэ /Yl l tls с ll r:tr

коl\,tшлЕксF{i{Й ЕлАfi
заходiв шцодФ пrрофiлактики кицIкФЕих iнфекiлiй у Кам'янка*БузъкФм,ч рай*нi жа 2fi17-

2Ф2Х роки

tr" Фргакriзацiйнi заходи
t.1. Г{роводитLI коригуванrтя глланiв з урахуванняN4
адм iнiс,гративнiй територiТ.

елtдечi чнсТ ситу,ацiТ на гiiдлоря ц;tсванi;-.t

Головнi ".liKapi ýобротвiрськоТ nticbK:cll".

Новояр,;.rчirзськоТ районноi. Ка},.{'.qi;ка-
БузькоТ центральнсiТ patioHнoi :ri KapelTb.
Кам'янка-Бузьке районне лаборал,орrlс
вiддiлення ДУ <<Львi{вський oб;-]аcнl,ttli
лаборатор;ниiт TieHTp tч,lОЗ Ук;заiни> 4

1,2, Г{роводити щоденний монiторинг iнфекцiйнот захворюваноотi серед населен}ш.
Головнi лiкарi мiських та центральноТ
районноТ лiкарень Каьд'янка-Бузьке
районне лабораторне вiддiлення ДУ
<Львiвський обласний лабораторний
центр МОЗ УкраiЪи>

TepMiH: шоотiйно

1.З. Iнформувати районну державну
уекладнення:

аде{lнiстр&цiро, мiськвиконком ýрс спiдемiчнi

- Групсвi випадки небезпечних iнфекцiйних хвороб: черовний тиф та г{аратифи, у тФп4учиолi, що виникли у дитячих доrпкiлur"* та lцкiлъних закJ{адах9 закладах охорФни здOрOв'я,оздоровчих закладах,- при реестрацii 3-ох i бiльше випалкiв;- Епiдепцiчнi спаJIахи небезпечцих iнфекцiйних хвороб: дизентерiя, саJчьмонельоз та iHrпiгострi кишrковi iнфекцiйнi захворювання встановленоТ та не встацоъленоi етiологiТ, вiруснийгепатит А 3' випадку одночасног0 захворювання 5-ти i бiльше ооiб або З-ох осiб в Фдномуорганiзtlваному колективi, щс, Пов'язанi йiж собою одним етiологiчним чинником та в п,fежаходног0 iнкубащiЙного шеРiоду uiа адпtiнiс,гРатиtsниХ територiях, надавати пропOзицiл пронgобхiднiсть виконання додаткових Irротиеlтiдемiчних заходiв. 
ф/-\qDq\у' l-t'*,riuJ}.l

Головнi лiкарi мiоьких та центральноТ
районноr лiкарень, Кам'янка-Бузьке
районне лабораторне вiддiлення ДУ
кЛьвiвоький обласний лаборагорний
t{eнTp МСЗ УкраrЪи>
ГУ fiержглродсгпоживолужби v
Кам'янка-ф.uоо*у районi 

" 
",

TepMiH: Ери усIdцадненнi еrтiдситуацiТ



1,4" ПрИ ускладнеНнi епiдеМiчноi ситуацiТ на пiдпорядксваних адпсiнiстративних територiях,
За ШОДаННЯМ ГОЛОВНOГО УПРаВЛiННя fiержпродспоживслужби у Кам-ЁузькоL4у рЙонi або
Капц'янка-Бузьким районним лабораторнЙм вiддiленням ДУ <Львiвський обласний
лаборатоРний ценТр МОЗ УкраiЪи> заOлуховувати IIро стан виконання i]ротиеш1цемiчних
заходiв; керiвникiв або власникiв об'сктiв, де стався спа]тах irrфекцiйнOгg захвсрювання або
ускладнилась епiдситуацiя, про причини, якi до цього призвели,

Кам'янка-Бузька районна KoMiciT
з цитаFIь ТЕБ та НС,
Кам'янка-Бузьке районне лабораторно
вiддiлення ДУ <Львiвський облаонр.rй
лабораторний центр МОЗ УкраiЪи>
ГУ fiержпродсЕожиtsслужби у
Кам'янка-Бузькому районi

TepMiH: при ускладненнi епiдоиryацiТ

1':_,,]:9:IYJ""_T: _ouoo."*'o ДерЖавýу ацмiнiстраrдiю г{р0 санiтарно-гiгiенiчний та

, опu.о.,й-й;" ;;. ;;;;;;: 
""#;

DЭ.J|iol]{]К}il}кен}{}л.enРп*'.i.o*-*iттА^".'"iХ-

Кам'яýка-Бузьке районне .,iабора"орне
вiддiлення ДУ <Львiвський обласниfll
лабораторний центр 1\,{ОЗ YKpaTHr.t>>
ГУ Щерхсглродспсживслужби
Кам'янка-Бузькому районi

TepMiH: rrостiйно

l;f;-?9i-",:l::"-,.:- зл,111 _питаЕня 
лабораторного конт]]ол}о води кOмун&цъних,

:.,flY:1 _ 
сiлъських водопроводiв, Б;-;;;;;"'-;;;''Ъ''i*l iтарнс-гiгiецiчнit€Е{lчнl 1гамiкробiологiчнi показники, у то}4у числi вiрусологiчнi.

Органи л,дit:цевого саý,iсврядчtsання,
вj{асники об' eKTiB водоЁсстачання

TepMiH: постiйно g

1,?, 11роВодитИ регулярне та якiсне ca*iTap*e 0чищення селищних територiй, боротьбу зпереЕ{о9нИка*{И зб5,дникiВ iнфекцiйНих хвороб (гризуни' клiщi та iншi) на тери'ОРiТ MicT, з,жrlгдоЕOму фондi та в ъ,tiсцях масового вiдпочи"п1, ,ruraneн}u{.

Чi.ч.ui 0ргани виконавчоТ tsлади,
мiськвиконком голови оiльських та
селиlцних рад

TepMiH: постiйно
1,8, Здiйснювати Ko*'poj]b за виконаннlIм ко}4плексних заходiв, сцрямованих напоцередження шошIирення гOстрих кишIкових iнфекцiй. Iнформувати KoMioito з гiитань ТЕБ таНС мiськвикOнкоМ, готувати проекти рiшrень' 

Чu*'янка-Бузъке районне лабораторне
вiддiлення ДУ <<Львiвський о8ласни*



jiабораторний цеЕтр МОЗ УкраIнлr>
ГУ ýерlкrтродсllоживсл1,:;tби
ldаьi'янка-ýузькаму районi

TepMiH: щорiчно
1,9, При виникненнi ускладнень епiдситуацiт на територii району або в окремих населенихпунктах розробляти ошеративнi плани дiй з локалiзirдiт вогниiц {йалахiв) iз залученнялл Bcixсзzrrлiжних служб, установ, органiзацiй.

Органи л,лiсцевого оамOврядування,
Капд'янка-Бузьке районне лабораторне
вiддiлення ДУ <Львiвський обласний
лабораторний центр МОЗ УкраiЪи>,
управлiння Щержпродспожиtsелужби у
Кам'янка-Бузькому районi l

TepMiH: шостiйно
1.10. Передбачити в бrоджетi району кошти на:
- розгортання додаткоtsих iнфекщiйних лiiкок у випадку
поступленнrI кворих;
- шридбаНня середовиtэ{, дiагностикумiв, тест-оистем для забезпечення лс,чiнiко-лабораторноf,
у тому чиолi бактерiологiчноi, дiагностики iнфекцiйних хвороб * на суму i0 тио. гривень;- ГtРИДбаННЯ ДеЗЗаСОбiВ, ЗаСОбiВ ДезiнсекцiТ i дератизатдiТ для роботи у вогниlц ах- насуму 5тис" гривень;

для профiлактики захворюваць контактних у

Головнi лiкарi fiобротвiрськоТ MiobKqi,
Новояричiвоькоi районяоТ, Кам'янка-
БузькоТ центральноi районноТ лiкарень

TepMiH: щорiчно
2. КеРiВНИКаМ закладiв ФхФрони здоров,я: F

2.1, ЗабеЗгrечитИ заклади 0хорони здоров'я РаЙон5z лiкарськи}4и засобаьяи, деззасобами,антрlсептиками на виIIадок ускладнення епiдситрщiт з' iнфейiйних захЕор}оtsань, лщоIтереда}оться фекально-оральним rшляхоý4.

Головнi лiкарi f,обротвiроькоt MiobKoT,
НовояричiвоъкоТ, районноr, Кам'янка-
Бузькоi IJентральноТ районноТ лiкарень

TepMiH: rцорiчно
2"2, Розробити г{лаци заходiв tцодо шOкраLщення матерiально-технiчного стану таlлатерiально-технiчного забезшечення 

_стацiонаiiв, лаборатор*ът дiа.оr.оr*ки iнфектtiйних тапаразитарних хвороб, у тсму числi . *"пор"станням йолiмеразно-ланцюговот 
реакцi1lсксшреO-методiв бактерiологiчноl дiагностип" bu u".наченнri чутливостi до антибiотиrсiв звикориOташняп,{ бактерiологiчних аналiзаторiв,

ГодовниЙ лiкар Кам'янка-Бузькоi trlРЛ ,
TepMiH: червень 20i7 poK5r

Ф

,tl

епiдемlчних ускладнень та п4ассвогс

-. придбання iмунобiалогiчних препаратiв
tsоГниш{ах - на сум}i 15 тис гривеIrь.



2.З, Забезпечити ефективне знезаражсння стiчних вод, небсзглечних в епiдемiологiчному
вiдношlеннi, своечасне ix вивезення по пaipi запOвненнrI септикiв в iнфекцiйноьяу вiддiленнi .

]дiйс нговати лабораторний контроль за ефективнiстю знезара}кення.
Головний лiкар ЦРЛ,
Кам'янка-Бузьке районне лабораторне
вiддiлення ДУ <Львiвський обласний
лабораторний центр МОЗ УкраiЪи>

TepMiH: постiйно

2.4. Забезпечити протиепiдемiчну готовнiсть Bcix закладiв охOрони здоров'я на вихIадOк
виникнення ь4асових IIоступлень iнфекцiйних хворих. Передбачити перепрофiлrовання лirкок
на випадок масових I]оступлень iнфекцiйних хворих (згiдно плану шерепрофiлiрувантяя)

Головнi лiкарi fiобротвiрськоТ baicbKoT,
НовояричiвськоТ районноТ, Кам'янка-
БузькоТ центральноi р айонноТ лiriарень

TepMiH: постiйно Ф

2.5, ЗабеЗпечитИ якiсне медичне оботеN<ення дiтей, якi скероtsуються до дитячих закладiЬ
оздоровлення та вiдпочинку. з оформленням вiдповiдноi медичноТ документацiТ.

Головнi лiкарi ýобротвiрськоТ пяiськоТ,
НовояричiвськоТ районноц Кам'янка-
БузькоТ центральноТ районноi лiкарень

. TepMiH: постiйно

2,6. Розробlати (вiдкоригувати) та затвердити плани протиеliiдемiчнот готовностi та
проведення гtротиепiдемiчнрlх заходiв У закладах охороцI1 здоров'я, визначених ддя
госпiталiзацiТ хворих (пiдозрiлих) на захtsорювання, ш{о MaIoTb мilкнародне значення.

Головнi лiкарi ýобротвiрськоТ MicbKoT,
НовояричiвоькоТ районноТ, Кам'янка-
БузькоТ центральноi районноТ лiкарень
TepMiH: щOроку ф

2"?. Г{роВссти навЧання лiкарiв-iнфекrliонiстiв, терапевтiв, сiмейних лiкарiв, реанiматологiв,з питанъ епiдепцiологiт, дiагностики, прrэфiлактики та лiкування холери та iнлпих особливо
небезпечних iнфектдiй з прийняттям залiкiв.

Головнi лiкарi fiобротвiрськоТ пяiоькоТ,
Новояричiвськоi' районноТ, Кам'янка-
БузькоТ центраJIьноТ районноТ лiкарень

TepMiH - { пiврiччя 2*\7 рок_э,, щорiчно.
3"КерiвrтикаМ органiВ мtецевогО сав{ФЕряДуванЁя9 керiвжлакапя закладiв, у*танФЕ,органiзацiй :

3.1. Провости облiк та забезfiечити
вiдоlолоrим лабораторЕи\,f контролем
на сьФгоднi е безгосг{одарниN{и.

оболуговування.кOмунацьниN{и службаьаи, у тому чиолi
якостi питноТ води, вGдоIIрOвiдних сг{оруд та N{ерож, IцФ

Голови органiв
са},{оtsряд"i/IJання

.х
ь{lсцевогс



Терплiн: постiйно

3.2. Зобов'язати власникiв та орендарiв вiлкрlrтих водойм провsдити лабораторнилi контроль
aKotlTi водi4 на санiтарно-гiгiсlнiчнi та мiкробiологiчнi показники, у тому числi вiрl;тсологiчнi
_iа ilаFазtlтологiчнi.

Голови органiв h.l;сцL,ts0]-с

са},{овряд,\iвання, начальник Каьl'янка-
Б,rzзького УВГ" начальник вirдi,-i]
агропром}iе"чового

р айдержадrл i Hi стр ацi i

TepMiH: поотiйно

.].]- Здiйснювати заходи щодо -ч,три\fання в налехtно}dч caHiтapHoмзl cTaнi lцiсць N,iаеОВСtГО
tтеOgб,,,,ваН1-1я та вiдгtсчинКу населеНня, збор,Ч та видалення твердИх *обl,1gtsих та. рiдклrх

рсзtsi4ткi,

Вi,ilХОДiв" забезпечення доброякiсноrо г{итною водою, створf;ння умов нацежноТ тоOгiвлi
продуктами харчування, tsживати постiйних заходiв щодо недOпущення
харчовими шродуктами.

Голови органiв ьтiсцевого
самоврядування

TepMiH - постiйно

З"4- ЗабеЗпечити органiзацiю та контроль евоечасного вивезеннlI рiдких гЬспфекальних
oTokiB. гilэиведення до належного санiтарно-технiчного стану вигрiбних ям т,а iнших
мо}кл}Iвих джерел забруднен}бI водоносних горизонтiв.

Гоlтови
самоврядування

TepMiH: постiйно

з"5. ЗдiйснитИ заходИ щOдО поиведенЕя до належного санiтарно-технiчного стану
водопрOВодiв централiзованого водоПостачання, зокреL4а IilляхоМ використання сучасних
методiв водопiдготовки та знезараяtення питнот води автоматизованим методом, а тбкохс
криниць i каштажiв дяtерел громадського користування (забезпечити цостiйttе знезараження,
паспортиЗацiю Bcix криниць та джерел) з виконаннlIм таких заходiв:
- проведення перiодичноi очиетки, дезiнфекцiт водопровiдних i водозабiрних мереж;
- забезгlечити проведення гtостiйного вiдомчо.о пuборuторного контролю за якiстю питнот
води. rт{0 ЕOдаетьоя з джереJI централiзФваного вOдопостачання (комунальних, вiдомчих та
сiльських вOдопроводiв) та об' cKTiB деI]ентралiзованого водоilсстачання ;
- забезirеЧит},i пOдаНня населеннrо MicT та iнших Еаселених rTyHKTiB якiсноi питноТ Еоди згiдно
з нор}dамИ ЕодошоOтачання; вIlроваджувати сучаснi методи знезаражуtsаItня, цроводити
виробничий контролiЬ за якiстю тrитноТ води В процесi Tl добування, обробки та в
розподiльних мережах;
- rцорiчНо до 1 червня вживати заходiв щодо fiриведення у вiдrтовiднiсть до вимог ýСанПiН2,2,4-\71-10 <<ГiГiснiчнi вимогИ дФ води ltитноТ, призначеноi для 0шOживанЕя людино}о>)
каптажiв, джерел та криниць громадського користування, крIiниць закладiв освiти, ФАПiв
тощо, забезпечити шроЕедення ik паспортизацiт, дезiнфекцiт тъ виробничогФ кOнтрслю якоотi
Еоди; 

}

- вхtити заходiв щодо iIривелення громадянами власних криниць д0 виN4ог fiСанПiн 2,.2.,4.-

етихiиноl торгtвjii

органiв мiсцавого



[71 - ] С <<Гiгiснiчнi вимоги до води
ilроведенюл ix очистки, дезiнфекцii;
., lj;,i{j1Tи заходiв щодС поперед}кення виникнення аварiй Еа мережах водог{оста.чання та
,tаlti.lдiзr,Ванflя. своечаснОТ i.ч лiквiдацiТ. ПiслЯ завершеНня ремонтних робiт п{}цачу водI{
.]п[Jлii,{вача},t здiйснювати Ti.шbKtt пiсля дезiнфекцii вiдновлених дiлянок та ilроведс]Еt{я
лаборатtlрного коriтсол}о вод}1.

Голови органiв iЪqtСЦе*Оl'*

самовряд"чвання

TepMiH: постiйно

3.б. tsiдкриття (початок робOти) зон рекреацiТ водних об'сктiв здiйснловати лишIе за наявностi
результатiв гiроведення лабораторних дослiджень води tsодного об'€кта, питнот вOди та
rрунтiв пляжiв щодо дотри}4ання вип4ог нормативних докуп4ентiв. flослiд;кенIlri водi.{ всдних
об'ев;тiв, питноl водИ та ГрунтiВ пляжiВ проводиТи вIIродоВж вiдпочинкового сезону.

Голови ооганiв мlсцевOг0
саN{овряд\,вання? керiвниttи та Елас}Iики
зон peKpeai_tiT 

.;

терrиiн: постiйно

3"7, ЗабеЗшечитИ виконанНя такиХ заходiв з питань цоводж{ення з твердими побутовиr,ши
вiдходами:
- забезпечення MicT i селищ району кiлькiстю контейнерiв згiдно з чиоельнiсirо населення i

розрахунками норм накопичення вiдходiв на 1 людину;
- упоряДкуваннЯ смiттсзбiрниХ плайданчикiв i пiд'iЪних шляхiв до цих, проводенrт.ч ix
еистематичноТ дезiнфекцiТ;
* ts}киттЯ заходiВ ш{одО обов'язкОвого реryлярного видыIення ТПВ вiд яtитлового, у тоN,fу
чиолi fiриватного, сектора MicT, селищ i сiл, лiквiдацiт стихiйних смiтгсзвалищ.- 0твореНня, вiдпОвiдне обладнанНя i гiостiйне викОристання в роботi пунктiв (об'сктiв)
обробки {миття) та дезiнфекцiт сшецкоN{унтраIrсшорту для перевезення Тпв i нечистот та
контейнерiВ для збору вiдходiв, забезпечення постiйноir лезiнфекцiТ майданчикiв
розтацiуtsання омiттезбiрних контейнерiв (смiттсзбiрних майданчикiв).

Голови органiв }ч{lСIJеЕОГО

еамсврядування

TepMiH: поотiйно

3,8, ПРОВОДИТИ ЦiЛеСПРЯПtСtsаНУ санiтарно*освiтню роботу серед населенýя з питань
шрофiлактикИ кишIковиХ iнфекшiй; здiйЪнювати розkонювальй роботу та оперативн€
виовiтлення в засобах MaooBoi iнфорплацiТ, iHTepнeT-pecypcax заходi* щ"до по**р.д***п"
виникненцЯ егtiдемiчниХ ускладненЬ iз залученням nkuplu закладiв охорони Ъдор*u'",
Кам'янка-Бузьке районне лабораторне вiддiлЬння fiY <Львiвський обласниЙ лабораторний
центр ]\4оЗ УкраТни> та ГУ fiержпродспо}кивслужби у Кам-Бузькому районi

Голови органiв мiсцевого
саý{оtsряду-ваЕ{ня

TepltiH: постiйно

tsодойLt, лцо гrротiкають в },{ежах насfiJ{еяих пvHKTi.B.
недоЕ).rцевнЯ скицiВ н{]очиiщенtлх i незнезара.женriх

питноТ. призначеноi ,:qjlя сilожt Еання лfодинL}tu)}.

3"9" Забезшечити безпечнiсть води
водсlйпд рекреацiйного призначенt{я,



стiчних вод
Голови органiв мiсцевогс
самоврядування

TepMiH: постiйно

,4," Керiвпlикам пiдшриемств харчопереробноТ промисловостi, закладiв грсмадськогФ
кsрчуваНжя та продовOльчоТ тоцлгiвлi, суб'сктам пiдприсмницькоТ дiяльностi:
4.1. Г{ривеоти пiдпорядкованi пiдприсплства, заклади у вiдгrовiднiсть до вимог чинного
законодавстtsа для роботи, в тому числi у веOняно-лiтнiй перiод, забезгtечити належний
оанiтарно-технiчний стан виробництва, дстримання технологiчtiих та т€}4пературних
режимiВ пiд час виготовлення, зберiганнl{ та реалiзацiТ харчовоТ гlродукцiТ

TepMiH: постiйно

4,2. ЗабеЗIтечитИ I]роведеНня виробничогО контролЮ якостi ,га безпеЧностi rТРод5rкщiл, rщо
виготовляеться та реалiзустьея наоеленнIо, зокрема дитячому, вiдповiдно до вимог НТЩ та в
атестованих лабораторiях,

TepMiH: поотiйно

4.З. ЗабеЗпечитИ IiрOведення гiгiенiчного навчанЕя та гrеревiрку рiвня гiгiсfliчноi грамотнортi
ПРаТiiВВИКiВ, Не ДOПУСкати до роботи осiб боз своечасно та у повному обсязi лройдених
h4ед}.{чних оглядiв,

TepMiH: постiйно

4,,4, ЗабеЗгтечитИ 2-тижневий заilас миIочих та дезiнфiкуючих засобiв, що дозволенi до
використацня В YKpaTHi на пiдпрИсмстваХ харчовоТ промислОвостi, |ромадського харчування,
,торгiвлi.

TepMiH: поотiйно

4.5. Вживати заходiв щодо дOтримання санiтарно-гiгiенiчних вимог пiд час оболуговувацня
масових заходiв (весiлля, ювi-пеТ тощо)

Терпаiн: поетiйно

4,б. Забезшечити в санiтарних вузлах вiдповiднi умови для дс)тримання правил особистот
гlгiени, зокрема наявнiсть рiдкого trдила, електрорушrникiв чй одноразових IIаперрвих
рyштникiв, диспенсорiв для туалетного папору

TepMiH: поотiйно

5, КерйвКшкаМ вiддiлiв (управлiнь) освiти, дошкiльних навчальних закладiв:
5"1, Г{ередбачllти бюджетнi кошти для проведення визначsного обсяry лабораторнr{х та
iнсrрументальцих дослiджень, вимiрrо*uпri u доltлкiльних i навчаJтьних закладах згiдно з
дiлочими нормативними документами.

TepMiH: щорiчно
5,2" Забезilечити проtsедення гrерiодичного лабораторного коЕтрол}о якостi питнот tsоди, щошодастьея з локальних джерел водопостачацня, якостi харчових гrродуктiв та готових страв удошкiльних i навчадьних закJiадах"

5.З" Забезпечити шроtsедення
1zчнiвськоТ молодi гiгiснiчних
медичних оглядiв"

TepbTiH: пOстiйно

гiгiснiчного Ilавчання $ерсоЕалу" виховаЕня }- дi,гей; та
знань та навичс)к, не доп,чскати до роботи працiвяикiв без



TepMiH: псстiйно

S,zi, -]абезпечtlтИ в санiтаРиих вчзлах вiд{повiднi у,мови д-ця дотримання цiтьпти iIраврtл
*tlldur,тсгоТ гiгiсни. зоtФема наявнiсть рiдкого ý{и.iIа, електрорушlникiв чIi одлiоразOвих
i]ailepoBиX 1]уш{никiв, диспеtlоерiв дJrя тYалет}{ого гrаперу.

TepMiH: поотiйно

*" ý{ерiвя*икаМ i власrяикаья rтiдшриOм*тв9 устаý{Фts та оргая*iзаацiй:
,5, i, ЗабеЗilечj,{тИ наявнiсть ,v санiтарних KiMHaTax пiл1-lри€мстts. установ та органiзацiй рiлксr-о},.i],],,ч&" сдF{оразових шагiеровrIх рчшiникiв" диспенсерiв для туалетI{сго fiаперу.

Власники лзiдприемств. установ та
оtrгалriзацiй незацех(яс, вiдl форпяll
власностi

Терrl,tiгi: постtйно

7, ЗаВiДvВаЧ.ч* Радехiвського lttiжgrайонЕiФго вiддiлу ду <львiвськкй об",iасний
.пабяэраторний rielrTp МОЗ Украiнш>>:,|,i, НадаватИ оеганiза;]iйно-lлетОдичнч. кснс.YльтативЕ{}/ допомогу tЕiсщевипц органам
o;{,t}Ll0ft,{ здоjзов'я в реа,тiзаrliТ протиеrтiдел,liчнtiх захоliв 1z раЗi виникненiя 1.с*;lэднень або
загl]{.)]р{ розповсЮдженI{я киlllкоIзих i,чфекцiлi та особ;rиво небезпечних iнфекuiй. t

TepMiH: лtэстiйно

TepMiH: rцомiсячно

7 ,3, fiроводити гiгiенiчне навчанfIя згiдно iз затверджениfr^и
дiяльнiсть яких пов'язана з облуговуванням населенЕя i може
iгrфекщiйних Nвороб, та якi проходять гrерiодичнi медичнi огляди.

TepMiH: постiйно
7.4. Розробити персгIективнi плани модернiзачii лабораторних rriдроздiлiв на- 2ап - 2а21
роки вiдповiдно до табелю оонащенЕя, затвердженого наказом hz{оЗ УкраiЪи вiд 0З.03.20i0"Nbi90 <lщодо затвердженця Примiрного" табелю основного технiчного оснаrценнялабораторiй закладiв державнот оанiтарно-епiдемiологiчнот олуrкби>.

TepMiH: вересень-}ковтень 2аff раку
7,5, З метоЮ пiдвищенl*я caнiTapHoT культури FIаселення здiйснтовати oa*iTap*o-ocBiT*iзаходи шшяхом Ероведецнянr бесiд, лекцiй, гrрео-релiзiв тощо та висвiтл}свати в заообахltдасовоТ iнформацiТ алгоритм дiй з питань .rоп.р.д*ення виникненця гострих кишIковихiнфекцiйник захвсрювань та харчових отруснь серед населення, в тому числi дитячого.

TepMiH: гtостiiЪно

7,б, ПроВФдитИ облiК та монiтОринГ iнфекitiйних хвороб, розслiдування пр}lчин i умоввиникilення iнфекщiйних, )i тOму числi кишIкових" хвороб та харчових oTpyctib, забезтте аlитиепiдрозслiдування та необхiдний обсяг лаоораторних дослiдlкень з N{етOIо встановленrjя

liiрогра]ч{аlи{.i прал tiBHlrKiB.
призвесlи Jo [;.Jширення
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З.2. l]дiilснrоВаТri }/ еdея{ах коý{петеншiТ контроль
;iOiшl.iренiiя кишrкових iнфекriлйних хвороб.

TepMiH: постiйно

;Ч. .Гtзлg*вi ГУ ДерЖп Родспоrкивслушtби у Кам''Янка-Бузькомзz районi :
,8 ;. Забезпечити в ý{ежах коiчrпетенцiт дiсвий контроль за факторами серf;дсвища
:л,:tl,tт,.-Jiя..льностi л}Oдини, шс MaI-oTb цtкiдливит1 вплив на здоров'я насеJ]енtiя, у тому чИсJ-ii
j, :; :. ;.:,tц]}iових iнфскrлiй"

'i'*р,ъ,ri 
т т : пrлсэ,i l"тз,tо

За \'СУНеЕНЯýf ПР1.1ЧИН а Y'l"tOB ВИНИidЕ9НiiЯ Та

TepMiH: постiйно

i{,;1, IiроВGдитИ визначення факторiв iнфекшiйного характеру. Iцо е{ожуть b{aTri iлкiдливlаtt
B;r;l,1B на ,jдФроВ'я лrодини. оцiнку ризик}' та tsстанOвлення стчп€ня створюваногс} нип,rll
-jlr,]i,iil,\'" Еlа ocHoBi пpoEeIJeHoT оцiнки" спiльно з терLIторiальними заFLцадамрl охоOснki здоров'я
l r ДУ c(JlbвiBcbкИli Обласнlэй лабораторний центр МбЗ Укратни> або йогi вiдокремле}Iими
:.:-]]-},i,Tj1,1/J]HtrMtt пiдроздiлапди 1эозробляти yзгодженi л,tiж ними рекомендацiТ та a*"одr, rr]оДо
l 1 :-, .l{] п.у I цt] L1 ня ус }ir] аднен ня епiдем i чноТ ситl,анiТ.

TeppriH: поотiйно

,t,,i,, Г!роводити перевiрку д{}три},lанЕя вi,Iмог санiтарного законодаtsства на *б'сктах. якi
хl]]{,ji]елр{ до спалаХу кI4шксЕих iнфекцiй. iз з&:Iчченi{ям факiв;;iв ДУ <<Львiвський об:rасний
лаборатоСний центlз l\4оЗ УкраiЪи> або його вiдокреlи.цених с.грукт\рЕлих пiдрозлiлiв. Брат,l.t
','tiаijТFэ \ ilроtsеДеннi санiтарно-егliдеr,дiо_цогiчних "OОзслiдl,ваflь, gпýяý{Oваних на tsrlяв.]Iення
пр]Jчин та Y}лов Е{tни}tнення i пошлирення iнфокшiйних хвороб, }/ тоь,Iч числi кишхiiових.

TepMiis: l]pid BиH}iKHeHHi слатахх}i

З"j,, {нфорfurу,ватI,I про рез,vльтати перевiрок, вlки,гi заходи на об'сктi, пов'язацоý,яу зi cllajiaxol.t
lrid"iекliiйного захворюВанIIя' райдеоiкаллriнiстрацiю. оогани мiсцевого самсвряД}/ван;{я.
зJil:KaB.]]eiti с:il,жби,

Терrяiн: i]]эи Еиiiикненнi сfiалах\/


