
 
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

88000, м.Ужгород, пл.Поштова, 3, тел. 61-70-71, 61-56-07/факс 61-56-07 

 

Протиепідемічна комісія 

 
Протокол № 4    

позачергового засідання комісії    

 
 

11.03.2020                            м.Ужгород 

 

Голова комісії:  Андріїв Б.Є. - міський голова 

Заступник голови комісії: Сушко А.А.- секретар ради 

Заступник голови комісії: Гомонай В.В.-заступник міського голови  

  

Секретар:   Оберемко С.В. – зав. відділенням організації епідеміологічних  

досліджень Ужгородської міськрайонної філії ДУ «Закарпатський обласний 

лабораторний центр МОЗ України»   

 

Члени комісії:  Решетар В.В.  - начальник управління   охорони здоров’я  

Ужгородської міської  ради  

 Щербей А.Ю.  -   заступник   директора   КНП  

«Ужгородський  міський  центр  «ПМСД» 

 Коломоєць Л.В. - начальник відділення державного нагляду за 

дотриманням санітарного  законодавства Ужгородського 

міського управління ГУ ДПСС в Закарпатській області 

Рошко І.Г. - директор КНП «МДКЛ» 

                            Мухомедьянова Н.Б.- начальник управління  освіти        

Запрошені  

Фартушок І.І.  -  заступник  міського голови 

Макара О.М.   -   керуюча справами міської ради  

    

Порядок денний:  

1. Про запровадження невідкладних   карантинних,  протиепідемічних заходів 

з попередження розповсюдження коронавірусної інфекції на території  м. 

Ужгород. 

   

Доповідачі:  

 

Андріїв Б.Є.– міський голова - інформував про прийняття Постанови 

Кабінету Міністрів України  11.03.2020  № 211 «Про запобігання поширенню 

на території України  коронавірусу  COVID-19».  Заходи запроваджуються 
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терміном  на 3 тижні, з 12.03.20200 до 03.04.2020. Нещодавно відбулось 

засідання обласної протиепідемічної комісії Закарпатської обласної державної 

адміністрації. Рішенням комісії, з 12.03.2020 запроваджується комплекс  

протиепідемічних обмежувальних заходів терміном до 03.04.2020. 

Пропонується призупинення  освітнього  процесу в усіх закладах освіти 

міста, (незалежно від форм власності), обмеження масового скупчення людей 

на всіх об’єктах торгівлі, спорту, театрах, кінотеатрах, розважальних центрах, 

дискотеках. Необхідно посилити комплекс дезінфекційних заходів на  

громадському транспорті та місцях масового скупчення людей, особливо 

торгівельних центрах, автовокзалах, та ін. Необхідно проводити 

роз’яснювальну роботу серед батьків  та роботодавців. 

Ситуація потребує комплексного вжиття заходів, передбачених чинним 

законодавством України та персональної відповідальності керівників. 

 

Решетар В.В.–інформував про ускладнену епідемічну ситуацію у світі та   

країнах європейського регіону, країнах, які мають границі із Закарпаттям. 

Враховуючи інтенсивні міграційні процеси населення у місті існує 

реальна загроза завезення та поширення  захворювання. 

Одним із нагальних  питань на сьогоднішній день залишається  постійна 

підготовка закладів охрони міста до роботи в умовах можливого масового 

поширення захворювань. Прорахована потреба у засобах індивідуального 

захисту медичних працівників як групи найбільш високого епідемічного 

ризику.   

З метою  недопущення поширення захворювань серед населення м. 

Ужгород   підтримую необхідність термінового  запровадження  невідкладних  

обмежувальних протиепідемічних заходів, особливо серед дітей 

загальноосвітніх  шкільних  та дошкільних навчальних закладів  міста, вищих 

та середніх  навчальних закладів, та  закладах соціального захисту.    

Мухомедьянова Н.Б. – начальник управління освіти:  ми робимо все, що 

залежить від працівників освіти міста. Проведено навчання медичних 

працівників закладів освіти міста. Серед батьків та дітей проводиться  

роз’яснювальна робота  стосовно заходів особистої гігієни. В усіх закладах 

проводиться регулярне вологе прибирання, провітрювання, дотримуються 

санітрано-гігієнічні норми. Терміни проведення  карантинних  заходів суттєво 

вплинуть на освітній процес та якість ЗНО. 

Фартушок І.І–заступник міського голови: Враховуючи необхідність   

запровадження комплексу карантинних заходів  пропоную провести термінову   

нараду із представниками підприємств установ та бізнесу із роз’ясненням 

особливостей функціонування в умовах карантину. 

  

Протиепідемічна комісія вирішила: 

 

1.  Тимчасово, з  12.03.2020 по 03.04.2020  ввести  карантинні заходи    в  

усіх навчальних закладів міста, Ужгородській дитячій музичній школі №1   

імені Петра Ілліча Чайковського, Ужгородській дитячій школі мистецтв, 

Ужгородській дитячо-юнацькій спортивній школі № 1,  Закарпатському 
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обласному палаці дитячої та юнацької творчості «ПАДІЮН», вищих 

начальних закладах, професійно-технічних училищах та технікумах 

розташованих на території м. Ужгород. 

 

2.  Заборонити масові зібрання (спортивні заходи, турніри, культурно-

розважальні заходи, відвідування гуртків, секцій, басейнів, розважальних 

комплексів, дискотек, кінотеатрів, театрів, нічних клубів, тощо) під 

персональну відповідальність керівників закладів та рекомендувати 

утримуватись від поїздок у країни з несприятливою епідемічною ситуацією. 

 

 3.   Управлінню   освіти Ужгородської міської ради( Мухомедьяновій  Н.Б).: 

 3.1. Забезпечити організацію виконання карантинних заходів  у закладах 

освіти міста.  

 3.2 . Провести роз’яснювальну роботу з керівниками закладів освіти міста. 

  

 4.  Управлінню охорони здоров’я Ужгородської міської ради (Решетарю В.В.): 

 

  4.1. Ввести підвищений протиепідемічний режим у медичних закладах міста, 

заборонити відвідування хворих. 

  4.2. Забезпечити  готовність закладів охорлони здоров’я міста до роботи в 

умовах ускладненої  епідемічної ситуації. 

 

  5. Департаменту праці та соціального захисту населення запровадити у 

закритих закладах із цілодобовим перебуванням осіб старшого віку посилений 

дезінфекційний режим та обмежити відвідування. 

 

 6. Відділу транспорту, державних закупівель та зв’язку, керівникам 

підприємств, організацій, установ, незалежно від форм власності та 

підпорядкування, у тому числі торгівлі, громадського харчування, 

торгівельних центрах: 

  6.1. Посилити дезінфекційні заходи на всіх об’єктах та у громадському 

транспорті, автовокзалах з використанням дезінфекційних засобів  на початку 

та кінці зміни.   

6.2. Забезпечити працівників витратними матеріалами для особистої гігієни 

(серветки, дозатори з рідким милом, спиртовмісні антисептики, установити на 

входах безконтактні диспенсери).           

 

7. Начальнику Ужгородського міського управління Головного управління 

Держпродспоживслужби у Закарпатській області Ігнацевич Л.І.: 

7.1. Надати методичну допомогу у здійсненні санітарно-освітньої, 

роз’яснювальної роботи,  запровадженні та дотриманні дезинфекційного 

режимів у місцях масового перебування людей. 

 

8.  Ужгородській   міськрайонній  філії  ДУ«Закарпатський  обласний 

лабораторний центр МОЗ України» (Пшеничний  О.Г.) : 
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 8.1. Забезпечити систематичний  моніторинг стану епідемічної  ситуації 

з  коронавірусної інфекції у місті та інформування Ужгородської міської ради. 

    

 8.2 При виникненні вогнищ захворювання коронавірусною інфекцією  

забезпечити своєчасне, спільне із лікувальною мережею епідрозстеження 

випадків, проведення первинних протиепідемічних заходів у осередках у 

межах компетенції. 

   

  

  

 

Голова комісії                                                       Богдан АНДРІЇВ 

 

 

Секретар комісії           Світлана ОБЕРЕМКО 

 

 

 

      

   

            


