РОЗПОРЯДЖЕННЯ
КЕРІВНИКА РОБІТ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНОЇ
СИТУАЦІЇ
№ 42

10.09.2020
м. Ужгород
Про організацію протиепідемічних
заходів із мінімізації поширення
гострої
респіраторної хвороби,
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2 (COVID-19) у закладах освіти
міста Ужгород

Відповідно до статті 75 Кодексу цивільного захисту України, постанов
Кабінету Міністрів України 20.05.2020 № 392 «Про встановлення карантину з
метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами),
22.,08.2020 № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених
протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»
(зі змінами 12.08.2020 № 712, 27.08.2020 №757, 26.08.2020 № 760), з
урахуванням рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів,
затверджених відповідними постановами Головного державного санітарного
лікаря України, листів Мінрегіону від 04.09.2020 № 7/36.5.1/15010-20, від
09.09.20 № 7/36.5.1/15208-20 та розпорядження керівника робіт із ліквідації
наслідків надзвичайної ситуації у Закарпатській області 09.09.2020 № 55, з
метою створення безпечних умов організації освітнього процесу у 2020/2021
навчальному році у закладах освіти міста Ужгород:
1.
Створити робочу групу з вивчення питання щодо створення у
закладах освіти міста Ужгород безпечних умов для вихованців, учнів,
студентів, педагогічних та інших працівників, з урахуванням епідемічної
ситуації у місті Ужгород та затвердити її склад (Додаток 1).
2.
Встановити:
2.1. Протиепідемічні заходи щодо попередження поширення
коронавірусної хвороби (COVID-19) у закладах освіти здійснюються
відповідно до вимог постанов Головного державного санітарного лікаря
України: 21.05.2020 № 25 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо
організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період
карантину у зв`язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)»,
20.06.2020 № 37 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо
організації протиепідемічних заходів у деяких підприємствах, установах і
організаціях молодіжної сфери та сфери національно-патріотичного виховання
на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-
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19)», 04.08.2020 № 47 «Про внесення змін до Тимчасових рекомендацій щодо
організації протиепідемічних заходів в деяких закладах фізичної культури та
спорту на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби
(COVID-19)» та 22.08.2020 № 50 «Про затвердження протиепідемічних заходів
у закладах освіти на період карантину у зв’язку із поширенням коронавірусної
хвороби (COVID-19)».
2.2. Категорію та кількість осіб у закладах освіти, що потребують
самоізоляції, визначає Ужгородська міськрайонна філія ДУ «Закарпатський
обласний лабораторний центр» МОЗ України спільно зі сімейним лікарем на
підставі результатів епідеміологічного розслідування.
2.3. Діагноз коронавірусної хвороби (COVID-19) встановлює сімейний
лікар відповідно до визначення випадку захворювання.
2.4. Питання лабораторного тестування особи з підозрілим випадком
захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19) та коло контактних осіб
визначає сімейний лікар спільно з Ужгородською міськрайонною філією ДУ
«Закарпатський обласний лабораторний центр» МОЗ України на підставі вимог
наказу МОЗ України від 16.06.2020 № 1411 «Про внесення змін до Стандартів
медичної допомоги „Коронавірусна хвороба (COVID-19)».
3.
Начальнику управління освіти Мухомедьяновій Н.Б., начальнику
управління у справах культури, молоді та спорту Василиндрі О.М., директору
департаменту праці та соціального захисту населення Біксею А.Б., керівникам
закладів освіти міста Ужгород забезпечити:
3.1. Неухильне виконання протиепідемічних заходів, передбачених
відповідними постановами Головного державного санітарного лікаря України
і галузевими стандартами МОН та МОЗ України в межах компетенції.
4.
Керівникам закладів освіти міста Ужгород:
4.1. Визначити уповноважених осіб, відповідальних за порядок дій у
випадку виявлення особи/осіб з ознаками гострої респіраторної хвороби, які
організовують їх здійснення та супровід.
4.2. Негайно повідомляти (у телефонному режимі – 64-07-25, 64-07-22,
095-875-13-02, 050-192-13-73, 050-875-07-44) Ужгородську міськрайонну
філію ДУ «Закарпатський обласний лабораторний центр» МОЗ України про
виявлений випадок гострого респіраторного захворювання в закладі/установі та
сприяти у проведенні епідеміологічного розслідування підтвердженого випадку
COVID-19, у тому числі щодо визначення кола контактних осіб.
4.3. Не допускати до роботи персонал закладу/установи, визначений
таким, що потребує самоізоляції відповідно до галузевих стандартів у сфері
охорони здоров'я.
4.4. Не допускати до виконання службових обов’язків працівників
закладу/установи з ознаками гострого респіраторного захворювання.
4.5. Інформувати управління освіти, управління у справах культури,
молоді та спорту, департамент праці та соціального захисту населення ( у
частині, що стосується) про випадки захворювання на COVID-19 працівників
закладів/установ, вихованців та осіб, здобувачів освіти в закладах освіти міста,
у терміни та за формою, встановленою галузевими стандартами МОН.
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5.
Директору КНП Ужгородського ЦПМСД (Козак Т.Ю.):
5.1. Виявляти випадки коронавірусної хвороби (COVID-19) серед
працівників закладів/установ, вихованців та осіб, здобувачів освіти у закладах
освіти, здійснювати їх лабораторне тестування, реєстрацію та моніторинг
згідно із наказом МОЗ України від 16.06.2020 № 1411 «Про внесення змін до
Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19)».
5.2. Інформувати Ужгородську міськрайонну філію ДУ «Закарпатський
обласний лабораторний центр МОЗ України» про підтверджені випадки
захворювання на COVID-19 серед працівників закладів/установ, вихованців та
осіб, здобувачів освіти у закладах освіти у встановлені терміни.
5.3. Сприяти
у
проведенні
епідеміологічного
розслідування
підтвердженого випадку COVID-19, у тому числі щодо визначення кількості
контактних осіб і встановлення медичного спостереження за ними.
5.4. 3дійснювати заходи щодо осіб, контактних із підтвердженим
випадком COVID-19, із класу (групи), колективу у відповідності до вимог
наказу МОЗ України від 16.06.2020 № 1411 «Про внесення змін до Стандартів
медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19)» (у частині
тестування методом ІФА на виявлення IgM) та постанови Кабінету Міністрів
України від 22.07.2020 № 641«Про встановлення карантину та запровадження
посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої SARS-CoV-2» у частині
визначення строків самоізоляції.
5.5. Оперативно інформувати Ужгородську міськрайонну філію ДУ
«Закарпатський обласний лабораторний центр» МОЗ України про одужання
працівників закладів/установ, вихованців та осіб, здобувачів освіти у закладах
освіти.
6.
Ужгородській міськрайонній філії ДУ «Закарпатський обласний
лабораторний центр МОЗ України»:
6.1. Після отримання повідомлення про виявлення підтвердженого
випадку захворювання на COVID-19 серед працівників закладів/установ,
вихованців та осіб, здобувачів освіти у закладах освіти міста Ужгород:
6.1.1. Надати рекомендації керівнику закладу освіти щодо організації
першочергових протиепідемічних заходів.
6.1.2. Здійснити заключні дезінфекційні заходи в межах класу (групи).
6.1.3. Спільно з визначеною уповноваженою особою/особами закладу
освіти визначити кількість контактних осіб за місцем роботи/навчання та
спільно зі сімейним лікарем – за місцем проживання.
6.1.4. Забезпечити щоденне інформування регіонального штабу з
ліквідації наслідків медико - біологічної надзвичайної ситуації природного
характеру про випадки захворювання на COVID-19 серед працівників
закладів/установ, вихованців та осіб, здобувачів освіти у закладах освіти міста
Ужгород відповідно до запропонованого додатку, щоденно до 12.00 за
попередню добу, починаючи з 10 вересня 2020 року, на адресу електронної
пошти covidinfouzh2020@gmail.com (Додаток 2).
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7. Ужгородському міському управлінню Головного управління
Держпродспоживслужби в Закарпатській області здійснювати комісійні
перевірки закладів освіти на предмет дотримання протиепідемічних вимог
щодо організації освітнього процесу.
8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на відповідальних
виконавців.

Керівник робіт з ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації – заступник
міського голови

Василь ГОМОНАЙ
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Додаток 1
„Затверджую”
______________
(підпис)

до розпорядження керівника
робіт з ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації
від 10.09.2020 № 42

СКЛАД
робочої групи з вивчення питання щодо створення у закладах освіти
безпечних умов для вихованців, учнів, студентів, педагогічних та інших
працівників з урахуванням епідеміологічної ситуації
у місті Ужгород
Керівник робочої групи
ГОМОНАЙ
заступник міського голови
Василь Васильович
Заступник керівника робочої групи
МУХОМЕДЬЯНОВА
Наталія Богданівна

начальник управління освіти міської ради
Члени робочої групи:

КОЛОМОЄЦЬ
Людмила Василівна

ПУКІВСЬКА
Марина Іванівна
МАРГІТИЧ
Тетяна Юріївна
ФІЛЕП
Марія Михайлівна

БРЕНЗОВИЧ
Любов Григорівна
КЕЛЕМЕЦ
Алла Михайлівна

начальник відділу державного нагляду за
дотриманням
санітарного законодавства
Ужгородського
міського
управління
Головного
управління
Держпродспоживслужби в Закарпатській
області (за згодою)
заступник начальника управління освіти
міської ради
головний державний інспектор Управління
Держпраці
у
Закарпатській
області
(за згодою)
завідувач відділення організації санітарноклінічних
досліджень
Ужгородської
міськрайонної філії ДУ «Закарпатський
обласний лабораторний центр» МОЗ України
(за згодою)
начальник відділу, головний бухгалтер
управління освіти міської ради
начальник управління пільг, гарантій та
компенсацій
департаменту
праці
та
соціального захисту населення

