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Члени штабу (всього 12)   

        

       Запрошені:  Регіональний представник Уповноваженого  Верховної Ради 

України  з прав людини в Закарпатській області Діана ШВАРДАК, 

регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області Микола 

ТРОФИМЕНКО, начальник  управління освіти Наталія МУХОМЕДЬЯНОВА, 

начальник  управління культури молоді та спорту Ольга ВАСИЛИНДРА. 

 

       Порядок денний:  

1. Розгляд та вивчення наявної інформації щодо стану епідемічної ситуації 

у місті Ужгород. 

2. Про результати вжиття відповідних протиепідемічних заходів щодо 

мінімізації поширення коронавірусної хвороби COVID-19 у закладах 

освіти. 

3. Про ситуацію щодо захворювань на COVID-19 в  Класичній гімназії 

Ужгородської міської ради Закарпатської області.      

        

       Доповідачі:  

       Начальник міського штабу  із ліквідації наслідків НС у місті Ужгород, 

начальник  управління охорони здоров’я Василь РЕШЕТАР  на підставі наявної 

в управлінні охорони здоров`я, Ужгородському міському управлінні головного 

управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області, Ужгородській  
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міськрайонній філії ДУ «Закарпатський обласний лабораторний центр» 

інформації повідомив про епідеміологічну обстановку у місті Ужгород.  

         Начальник  управління освіти Наталія МУХОМЕДЬЯНОВА повідомила, 

про результати впроваджених у місті протиепідемічних заходів та відповідних 

рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів, затверджених 

постановою Головного державного санітарного лікаря України  22.06.2020 №50 

«Про затвердження протиепідемічник заходів у закладах освіти на період 

карантину у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)». 

        Завідувач відділення організації санітарно - клінічних досліджень 

Ужгородської міськрайонної філії ДУ «Закарпатський обласний лабораторний  

центр МОЗ  України» Марія ФІЛЕП повідомила про зафіксовані  випадки 

захворювання на COVID-19 серед учнів та викладацького складу Класичної 

гімназії Ужгородської міської ради Закарпатської області ( всього 8). Разом з 

тим, за словами Марії ФІЛЕП, зазначені випадки не пов’язані між собою, але 

можуть в подальшому негативно вплинути на епідемічну ситуацію у вказаному 

навчальному закладі.  

       Заслухавши інформацію із питань порядку денного, штаб ВИРІШИВ: 

1. З метою недопущення можливого поширення захворювання на COVID-19 

призупинити навчання в Класичній гімназії Ужгородської міської ради 

Закарпатської області до 28.09.2020 року. 

2. Керівництву Класичної  гімназії  забезпечити дистанційне навчання учнів з 

урахуванням введених карантинних обмежень.  

3. Відповідним структурним підрозділам міськради спільно із міським 

управлінням головного управління Держпродспоживслужби в 

Закарпатській області, Ужгородською  міськрайонною філією ДУ 

«Закарпатський обласний лабораторний центр» забезпечити контроль за 

дотриманням у місті протиепідемічних заходів та відповідних рекомендацій 

щодо організації протиепідемічних заходів, затверджених постановою 

Головного державного санітарного лікаря України  22.06.2020 № 50 «Про 

затвердження протиепідемічник заходів у закладах освіти на період 

карантину у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)». 
 

 

  

Заступник міського голови, 

керівник робіт з ліквідації  

наслідків надзвичайної ситуації                                           Василь ГОМОНАЙ 

 

 

Секретар штабу                          Ростислав ЧОПИК 
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