
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

25.092018     Ужгород                  № 430 

 

 

Про забезпечення заходів 

щодо профілактики ГРВІ  

та грипу в сезон 2018-2019 років 

  

  

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб»,  

наказу Міністерства охорони здоров’я України 06.11.2015 №732 «Про 

затвердження нормативно-правових актів з питань організації та проведення 

санітарно-епідемічних заходів, спрямованих на запобігання виникненню і 

поширенню грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій», спільного 

наказу державної установи «Закарпатський обласний лабораторний центр 

Міністерства охорони здоров’я України» та департаменту охорони здоров’я 

облдержадміністрації 14.09.2018  № 546-о/71-о  “Про організацію медико-

профілактичних заходів   з  грипу та  ГРІ у сезон  захворюваності 2018 -2019 

років”,  “Комплексного плану профілактичних, протиепідемічних заходів, 

спрямованих на запобігання виникненню і поширенню грипу та ГРІ в сезон 

захворюваності 2018-2019 років”, затвердженого заступником голови  

Закарпатської обласної державної адміністрації, враховуючи інформацію  ДУ  

„Центр Громадського здоров’я  Міністерства охорони здоров’я України” 

07.08.2018 № 287 “Щодо прогнозу циркуляції вірусів грипу в епідсезон 2018 -

2019 років”, з метою попередження масового розповсюдження грипу в осінньо-

зимовий період, своєчасної організації заходів медико-профілактичного 

спрямування: 

 1. Затвердити комплексний план профілактичних, протиепідемічних 

заходів із грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій в епідемічний 

сезон 2018-2019 років (додається). 

   2. Відділу охорони здоров’я (Решетар В.В.), Ужгородській міськрайонній 

філії державної установи «Закарпатський обласний лабораторний центр 

Міністерства охорони здоров’я України» (Пшеничний О.Г.), управлінню освіти 



(Пуківська М.І.),  управлінню у справах культури, спорту, сім’ї та молоді 

(Василиндра О.М.), керівникам підприємств та організацій незалежно від форм 

власності забезпечити виконання заходів. 

3. Про хід виконання плану заходів інформувати відділ охорони здоров’я  

до 14 грудня 2018 року та до 15 березня 2019 року. 

      4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови Білака О.П. 

 

 

Міський голова         Б. АНДРІЇВ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

25.09.2018 № 430 
КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ 

щодо запобігання поширення грипу та гострих респіраторних вірусних  інфекцій 

у м. Ужгород на сезон 2018-2019 років 

 

№ 

п/п 

Найменування заходу Термін виконання Відповідальні за виконання 

1 Забезпечити виконання Комплексного плану 

профілактичних, протиепідемічних заходів з 

грипу та ГРВІ та заходів запобігання 

можливого ускладнення грипу в сезон 2018– 

2019   років 

Постійно, 

у період 

ускладнення 

епідемічної 

ситуації на грип 

та ГРВІ 

Відділ охорони здоров’я,  Ужгородська міськрайонна філія ДУ 

«Закарпатський лабораторний центр МОЗ України», головні лікарі 

міських лікувально-профілактичних закладів, управління освіти, 

управління у справах культури, спорту, сім’ї та молоді. 

Рекомендувати: підприємствам, установам, закладам, незалежно від 

форм власності 

 

2 Забезпчити планування профілактичних 

щеплень проти грипу згідно з Календарем 

профілактичних щеплень в Україні, 

затвердженим наказами МОЗ України 

16.09.2011 № 595 «Про порядок проведення 

профілактичних щеплень в Україні та контроль 

якості й обігу медичних імунобіологічних 

препаратів» та виконання наказу МОЗ України 

06.11.2015 №732 «Про затвердження 

нормативно-правових актів з питань 

організації та проведення санітарно-

епідемічних заходів, спрямованих на 

запобігання виникненню і поширенню грипу 

та гострих респіраторних інфекцій” 

Вересень 2018, 

сезон 

захворюваності 

2018-2019 

Відділ охорони здоров’я, головні лікарі міських лікувально-

профілактичних закладів, Ужгородська міськрайонна філія ДУ 

«Закарпатський лабораторний центр МОЗ України» 

 

 

3 Забезпечити закупівлю вакцин проти грипу 

для проведення щеплень контингентів груп 

ризику бюджетних закладів (медичних 

працівників, працівників освіти), 

рекомендованих ВООЗ та зареєстрованими в 

Вересень-

Жовтень 

2018 

Відділ охорони здоров’я, головні лікарі міських лікувально-

профілактичних закладів. Рекомендувати: підприємствам, 

установам, закладам, незалежно від форм власності 



Україні, на сезон 2018-2019 років 

 

4 Забезпечити проведення організованому та 

неорганізованому населенню щеплень проти 

грипу у кабінетах щеплень закладів (установ) 

охорони здоров'я міста за рахунок коштів 

підприємств та організацій, власних коштів 

громадян та позабюджетних коштів для 

професійних груп ризику інфікування грипом, 

інших контингентів ризику та груп населення, 

що можуть мати несприятливі наслідки 

захворювання на грип, відповідно до вимог 

наказу Міністерства охорони здоров’я України 

від 16.09.2011 № 595 зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 10.10.2011 за 

№1160/19898 (у редакції наказу Міністерства 

охорони здоров’яУкраїни від 11.08.2014 

№551), наказу МОЗ України від 11.12.2009 

№1095 «Питання організації роботи Кабінетів 

щеплень» 

 

 

Жовтень–

листопад 

2018 

Відділ охорони здоров’я, головні лікарі міських лікувально-

профілактичних закладів. Рекомендувати: підприємствам, 

установам, закладам, незалежно від форм власності 

 

 

 

5 Забезпечити дотримання належних умов 

транспортування та зберігання вакцин проти 

грипу у лікувально-профілактичних закладах 

 

Постійно Головні лікарі міських лікувально-профілактичних закладів 

6 Щеплення проти грипу проводити в кабінетах 

щеплень або в приміщеннях, що організовані 

як тимчасові кабінети для проведення щеплень 

та відповідають вимогам Положення про 

організацію і проведення профілактичних 

щеплень, затвердженого наказом МОЗ України  

Жовтень-грудень 

2018 

Головні лікарі міських лікувально-профілактичних закладів. 

Рекомендувати: підприємствам, установам, закладам, незалежно від 

форм власності 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1159-11


16.09.2011 № 595 «Про порядок проведення 

профілактичних щеплень в Україні та контроль 

якості й обігу медичних імунобіологічних 

препаратів», зареєстрованого у Міністерстві 

юстиції України 10.10.2011 за № 1160/19898 (у 

редакції наказу МОЗ України 11.08.2014 № 

551) та вимогам наказу Міністерства охорони 

здоров’я України 31.12.2009 № 1095 “Про 

затвердження  примірного  положення  про  

Кабінет  щеплень” 

7 Забезпечити нагляд за реєстрацією випадків 

поствакцинальних ускладнень при 

застосуванні імунобіологічних препаратів 

проти грипу та їх епідеміологічною 

ефективністю 

На весь період Відділ охорони здоров’я, Ужгородська міськрайонна філія ДУ 

«Закарпатський лабораторний центр МОЗ України», головні лікарі 

міських лікувально-профілактичних закладів 

8 Забезпечити   оперативний     аналіз 

епідситуації  з    грипу    та    ГРВІ   серед 

населення   міста 

 

Упродовж сезону Відділ охорони здоров’я, Ужгородська міськрайонна філія ДУ 

«Закарпатський лабораторний центр МОЗ України», головні лікарі 

міських лікувально-профілактичних закладів 

9 При виникненні ускладнення епідемічної 

ситуації у місті по захворюваності  на ГРВІ та  

грип  ініціювати  проведення позачергового   

засідання протиепідемічної    комісії  при 

Ужгородській  міській  рад 

 

На весь період Відділ охорони здоров’я, Ужгородська міськрайонна філія ДУ 

«Закарпатський лабораторний центр МОЗ України» 

10 При виникненні ускладнення епідемічної 

ситуації своєчасно інформувати департамент 

охорони здоров’я облдержадміністрації та ДУ 

„Закарпатський обласний лабораторний центр 

МОЗ України” 

 

При досягненні 

епідпорогу та при 

виявленні 

захворювань, 

викликаних 

пандемічним 

штамом вірусу 

грипу людини 

Відділ охорони здоров’я, Ужгородська міськрайонна філія ДУ 

«Закарпатський лабораторний центр МОЗ України», головні лікарі 

міських лікувально-профілактичних закладів 

11 Передбачити своєчасне виділення асигнувань 

для закупівлі діагностичних препаратів, 

дезінфекційних та антисептичних засобів і 

У період 

ускладнення 

епідемічної 

Відділ охорони здоров’я, міських лікувально-профілактичних 

закладів 



засобів індивідуального захисту в закладах 

охорони  здоров’я міста 

 

ситуації на грип 

та ГРВІ 

12 Забезпечити  роботу лікувально-

профілактичних закладів під час підйому 

захворюваності на грип та ГРВІ  відповідно до 

вимог   наказу МОЗ України 06.11.201 № 732 

„Про затвердження нормативно-правових 

актів з питань організації та проведення 

санітарно-протиепідемічних заходів, 

спрямованих на запобігання виникненню і 

поширенню грипу та гострих респіраторних 

інфекцій”, особливу увагу звернути на 

підготовку госпітальних баз, наявність 

необхідного запасу противірусних препаратів, 

засобів індивідуального захисту, 

дезінфекційних та антисептичних засобів, 

спеціальної медичної апаратури, швидких 

тестів, реагентів та витратних матеріалів для 

проведення діагностичних досліджень на грип 

та ГРВІ 

 

У період 

ускладнення 

епідемічної 

ситуації на грип 

та ГРВІ 

Відділ охорони здоров’я, головні лікарі міських лікувально-

профілактичних закладів, Ужгородська міськрайонна філія ДУ 

«Закарпатський лабораторний центр МОЗ України» 

13 Організувати і провести навчання медичних 

працівників з питань епідеміології, клініки, 

диференціальної діагностики, правил відбору 

та транспортування біоматеріалу, лікування і 

профілактики грипу 

 

У період 

ускладнення 

епідемічної 

ситуації на грип 

та ГРВІ 

Відділ охорони здоров’я, головні лікарі 

міських лікувально-профілактичних закладів 

14 Забезпечити укомплектування дошкільних, 

загальноосвітніх закладів медичними кадрами, 

медичних пунктів необхідними засобами та 

обладнанням (термометри, бактерицидні 

випромінювачі, дезінфекційні та антисептичні 

засоби, та засоби індивідуального захисту) 

 

У період 

ускладнення 

епідемічної 

ситуації на грип 

та ГРВІ 

Управління освіти 



15 Активізувати роботу по забезпеченню 

оптимального температурного режиму у 

приміщеннях, по дотриманню санітарно-

гігієнічного та дезінфекційного режимів у 

дитячих, освітніх, лікувально– 

профілактичних закладах та приміщеннях 

установ та підприємств незалежно від форм 

власності 

 

Протягом сезону 

захворювансті 

Відділ охорони здоров’я, головні лікарі 

міських лікувально-профілактичних закладів, управління освіти, 

управління у справах культури, спорту, сім’ї та молоді, 

керівники підприємств, закладів та установ незалежно від 

форм власності 

16 Проводити постійну санітарно – освітню 

роботу щодо профілактики грипу та ГРВІ з 

метою своєчасного, об’єктивного і 

достовірного інформування населення та 

формування життєвих навичок щодо 

профілактики грипу та ГРВІ 

 

 

Постійно Відділ охорони здоров’я, головні лікарі 

міських лікувально-профілактичних закладів, Ужгородська 

міськрайонна філія ДУ «Закарпатський лабораторний центр МОЗ 

України» 

17 При досягненні епідемічного (порогового)  

рівня з грипу та ГРВІ, на засіданні 

протиепідемічної комісії Ужгородської міської 

ради відповідними рішеннями ввести в дію 

Комплекс заходів в епідемічний період 

 

Початок 

епідускладнення 

Протиепідеміна комісіяУжгородської міської ради, 

відділ охорони здоров’я, головні лікарі міських лікувально-

профілактичних закладів, Ужгородська міськрайонна філія ДУ 

«Закарпатський лабораторний центр МОЗ України» 

18 Забезпечити виконання Комплексного плану 

профілактичних та протиепідемічних заходів, 

спрямованих на запобігання виникненню і 

поширенню грипу та ГРІ в сезон 

захворюваності 2018–2019 років 

 

На період 

епідемії 

Відділ охорони здоров’я, Ужгородська міськрайонна філія ДУ 

«Закарпатський лабораторний центр МОЗ України», головні лікарі 

міських лікувально-профілактичних закладів, управління освіти, 

управління у справах культури, спорту, сім’ї та молоді, керівники 

підприємств, закладів та установ незалежно від форм власності 

19 Проводити щоденний та щотижневий облік та 

аналіз захворюваності на грип та гострі 

респіраторні інфекції серед різних вікових 

груп населення для визначення інтенсивності 

епідемічного процесу 

В епідемічний 

період 

Відділ охорони здоров’я, 

Ужгородська міськрайонна філія ДУ «Закарпатський лабораторний 

центр МОЗ України», головні лікарі міських лікувально-

профілактичних закладів 



20 При появі групових захворювань у дитячих 

дошкільних та учбових закладах, гуртожитках, 

закладах лікувально-профілактичної мережі, 

на промислових підприємствах проводити 

епідеміологічне розстеження з метою 

визначення: джерел інфекції, меж осередку, 

числа осіб, що знаходились у контакті з 

хворими 

 

Постійно Ужгородська міськрайонна філія ДУ «Закарпатський лабораторний 

центр МОЗ України» 

 Забезпечити готовність лікувально– 

профілактичних закладів та аптечних установ 

до роботи в епідемічний період, забезпечити 

незнижувальний запас лікарських засобів, у 

тому числі противірусних препаратів, засобів 

індивідуального захисту 

В епідемічний 

період 

Відділ охорони здоров’я, Ужгородська міськрайонна філія ДУ 

«Закарпатський лабораторний центр МОЗ України», головні лікарі 

міських лікувально-профілактичних закладів, керівники аптечних 

мереж 

21 Забезпечити організацію розгортання та 

перепрофілювання ліжок для госпіталізації 

хворих, розмежування потоків  хворих та 

здорових осіб, дотримання дезінфекційного 

режиму у відповідності до вимог нормативних  

документів  МОЗ  України, залучення 

додаткової кількості медичних працівників для 

надання допомоги населенню 

В епідемічний 

період 

Відділ охорони здоров’я, головні лікарі міських лікувально-

профілактичних закладів 

22 Забезпечити засобами індивідуального захисту, 

специфічної та неспецифічної профілактики 

медичний персонал, задіяний на 

обслуговуванні хворих грипом та ГРВІ 

В епідемічний 

період 

Відділ охорони здоров’я, головні лікарі міських лікувально-

профілактичних закладів 

23 Проводити неспецифічну профілактику серед 

персоналу закладів охорони здоров'я, 

вихованців шкіл-інтернатів, працівників 

промислових підприємств у осередках грипу 

(за місцем проживання, навчання, в 

стаціонарах і т.п.) з використанням 

противірусних хіміопрепаратів 

Постійно Відділ охорони здоров’я, Ужгородська міськрайонна філія ДУ 

«Закарпатський лабораторний центр МОЗ України», головні лікарі 

міських лікувально-профілактичних закладів, управління освіти, 

управління у справах культури, спорту, сім’ї та молоді, керівники 

підприємств, закладів та установ незалежно від форм власності 

24 Забезпечити доставку матеріалу від хворих на 

ГРВІ з метою моніторингу за циркуляцією 

Протягом 

епідемічного 

Відділ охорони здоров’я, головні лікарі міських лікувально-

профілактичних закладів 



типів вірусів грипу на території області у 

вірусологічну лабораторію ДУ „Закарпатський 

обласний лабораторний центр МОЗ України” з 

урахуванням правил забору та доставки 

матеріалу 

періоду 

25 Забезпечити доставку у вірусологічну 

лабораторію ДУ „Закарпатський обласний 

лабораторний центр МОЗ України” зразки 

матеріалів від пацієнтів, які знаходяться у 

відділеннях реанімації та інтенсивної терапії 

закладів охорони здоров’я стан яких відповідає 

визначенню тяжкої гострої респіраторної 

інфекції, грипоподібного захворювання, для 

проведення дослідження методом ПЛР (згідно 

наказу МОЗ України від 06.11.2015 №732  

„Про затвердження нормативно-правових 

актів з питань організації та проведення 

санітарно-протиепідемічних заходів, 

спрямованих на запобігання виникненню і 

поширенню грипу та гострих респіраторних 

інфекцій”) 

 

Протягом 

епідемічного 

періоду 

Відділ охорони здоров’я, головні лікарі міських лікувально-

профілактичних закладів 

26 При реєстрації летальних випадків 

захворювань забезпечити доставку матеріалу 

для дослідження у вірусологічну лабораторію 

ДУ „Закарпатський обласний лабораторний 

центр МОЗ України” у відповідності з 

діючими нормативними документами та 

надання інформації у встановленому порядку 

до департаменту охорони здоров'я та ДУ 

„Закарпатський обласний лабораторний центр 

МОЗ України” 

 

Постійно Відділ охорони здоров’я, головні лікарі міських лікувально-

профілактичних закладів 

27 Проводити моніторинг відвідуваності дітей у 

дошкільних, шкільних та інших навчальних 

закладах 

Протягом 

епідемічного 

періоду 

Управління освіти 



28 За відсутності 20% від загальної кількості осіб 

дошкільних, шкільних та інших навчальних 

закладах з причини грипу та ГРВІ, за 

інформуванням закладів освіти, приймати 

рішення щодо призупинення навчально– 

виховного процесу 

Протягом 

епідемічного 

періоду 

Протиепідемічна комісія Ужгородської міської ради 

29 Забезпечити дотримання санітарно-гігієнічних 

вимог до регламентованого мікроклімату та 

режиму провітрювання приміщень, вологого 

прибирання з використанням засобів 

дезінфекції, що дозволені законодавством до 

застосування у дитячих, освітніх, житлових 

приміщеннях, на транспорті тощо 

 

В епідемічний 

період 

Керівники підприємств, закладів та установ незалежно від форм 

власності 

30 По завершенню епідсезону подавати заключне 

донесення про перебіг епідемічного періоду 

сезону захворюваності на грип та ГРІ  2018-

2019 років у відповідності до вимог наказу 

МОЗ України від 06.11.2015 №732 „Про 

затвердження нормативно-правових актів з 

питань організації та проведення санітарно-

протиепідемічних заходів, спрямованих на 

запобігання виникненню і поширенню 

грипу та гострих респіраторних інфекцій” 

(додатки 19, 20) 

Протягом 25 днів 

після завершення 

сезону 

Ужгородська міськрайонна філія ДУ «Закарпатський лабораторний 

центр МОЗ України” 

 

 

 

 
 


