
 
 

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
27.08.2020 Ужгород                                       № 400

   

   

Про забезпечення заходів 

щодо готовності у міжепідемічний 

період реагування під час епідемічного 

підйому захворюваності на грип та ГРВІ 

на 2020-2021 роки у м. Ужгород, 

в умовах коронавірусної хвороби  

  

 

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», законів 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», наказу  

Міністерства охорони здоров’я України  17.05.2019 № 1126 «Про затвердження 

Порядку організації проведення епідеміологічного нагляду за грипом та ГРВІ, 

заходів з готовності у міжепідемічний період і реагування під час епідемічного 

сезону захворюваності на грип та ГРВІ», листа департаменту охорони здоров’я 

облдержадміністрації 20.08.2020 № 1109/01.10/КБ «Про забезпечення 

організації проведення епідеміологічного нагляду за грипом та ГРВІ, заходів з 

готовності у міжепідемічний період і реагування під час епідемічного сезону 

захворюваності на грип та ГРВІ», 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 2020-2021 років (додається). 

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

міськрайонній філії державної установи «Закарпатський обласний 

лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» (О. Пшеничний), 

управлінню освіти (Н. Мухомедьянова),  управлінню у справах культури та 



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

форм власності забезпечити виконання зазначених заходів. 

3. Про хід виконання плану заходів інформувати управління охорони 

здоров’я до 16 грудня 2020 року та до 17 березня 2021 року. 

      4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови В. Гомоная. 

 
 

Міський голова                      Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

27.08.2020 № 400 

 

Комплексний план  

 заходів  щодо готовності у міжепідемічний період реагування під час 

епідемічного підйому захворюваності на грип та ГРВІ на 2020-2021 роки у 

м. Ужгород, в умовах коронавірусної хвороби  

 
 № 

п/п 
Назви заходів  

Термін 

виконання 
Відповідальні за виконання 

 Комплекс заходів у передепідемічний період 

1 Провести засідання ТЕБ та НС щодо 

поточної епідемічної ситуації із грипу та 

ГРВІ 

Вересень 

2020  

 Управління охорони здоров’я,  

Ужгородська міськрайонна філія 

ДУ «Закарпатський 

лабораторний центр МОЗ 

України» 

2 Забезпечити виконання наказу МОЗ 

України   17.05.2019 № 1126,  

зареєстрованого у Міністерстві юстиції 

України 07.06.2019 за № 595/33566 «Про 

затвердження Порядку організації 

проведення епідеміологічного нагляду за 

грипом та гострими респіраторними 

вірусними інфекціями, заходів з 

готовності в міжепідемічний період і 

реагування під час епідемічного сезону 

захворюваності на грип та ГРВІ»  

Сезон 

захворювано

сті 2019-2020   

років 

Управління охорони здоров’я, 

управління у справах культури, 

молоді та спорту, управління 

освіти, департамент міського 

господарства,  

департамент праці та 

соціального захисту населення, 

медичні заклади міста 

незалежно від форм власності, 

Ужгородська  МРФ ДУ 

«Закарпатський лабораторний 

центр МОЗ України» 

3 Забезпечити готовність закладів охорони 

здоров’я до роботи в умовах підйому 

захворюваності на гри та ГРВІ, особливу 

увагу звернути на наявність необхідного 

запасу противірусних препаратів, засобів 

індивідуального захисту, дезінфекційних 

та антисептичних засобів, спеціальної 

медичної апаратури, швидких тестів, 

реагентів і витратних матеріалів для 

проведення діагоностичних досліджень 

на грип та ГРВІ  

На весь 

період 

Управління охорони здоров’я, 

директори комунальних 

некомерційних підприємств 

медичних закладів міста 

4  Ініціювати виділення коштів на  

закупівлю протигрипозних вакцин, 

рекомендованих Міністерством охорони 

здоров’я України на епідемічний сезон 

2020–2021 років для щеплення груп 

епідемічного та медичного ризику 

У 

передепідемі

чний період 

Управління охорони здоров’я, 

пропонувати    управлінню 

ДСНС України у місті  Ужгород, 

підприємствам, установам, 

закладам незалежно від форм 

власності 

5 Забезпечити проведення імунізації проти 

грипу серед населення з груп  медичного 

та епідемічного ризику  

На весь 

період 

Управління охорони здоров’я,  

керівники комунальних 

некомерційних підприємств 

медичних закладів міста,  

пропонувати підприємствам, 

установам, закладам незалежно 

від форм власності  
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6  Забезпечити дотримання належних умов 

транспортування та зберігання вакцин 

проти грипу у закладах охорони здоров’я 

та аптечній мережі міста 

На весь 

період 

Управління охорони  здоров’я, 

керівники омунальних 

некомерційних підприємств 

медичних закладів    міста,  

Державна служба з лікарських 

засобів у місті Ужгород (за 

згодою)  

7  Забезпечити організацію щеплень проти 

грипу  у кабінетах/пунктах щеплень, у 

тому числі тимчасових та нагляд за 

реєстрацією випадків поствакцинальних 

реакцій та/або  ускладнень при 

застосуванні імунобіологічних 

препаратів проти грипу 

Вересень -

грудень 

 2020 

Управління охорони здоров’я, 

керівники комунальних 

некомерційних підприємств 

медичних закладів міста  

8 З урахувуанням наявного у 

комунальному некомерційному 

підприємстві «Центральна міська 

клінічна лікарня» плану перепрофілізації 

під COVID-19 забезпечити резервування 

та можливість перепрофілювання до 30 

відсотків ліжкового фонду стаціонарних 

відділень для госпіталізації хворих на 

грип та ГРВІ та COVID-19 

На весь 

період 

Директор комунального 

некомерційного підприємства 

«Центральна міська клінічна 

лікарня»  

9 Забезпечити оснащення щонайменше 

половини визначеного для госпіталізації 

хворих на грип, ГРВІ та COVID-19 

ліжкового фонду матеріально-технічним 

обладнанням для постачання кисню у 

палатах (централізоване або кисневі 

концентратори) 

До 1 вересня 

2020 

Директор комунального 

некомерційного підприємства 

«Центральна міська клінічна 

лікарня» 

10  Забезпечити  укомплектування 

навчальних  закладів  медичними 

кадрами, забезпечення медичних пунктів 

необхідними засобами  та обладнанням 

(термометри, бактерицидні 

випромінювачі, дезінфекційні та 

антисептичні  засоби, засоби 

індивідуального  захисту) 

На  весь 

період 

Управління   освіти, керівники  

дошкільних навчальних та 

загальноосвітніх навчальних 

закладів,  шкіл-інтернатів  

11 Забезпечити   оперативний     аналіз 

епідситуації  з    грипу та  ГРВІ   серед 

населення   міста 

Упродовж 

сезону 

Управління охорони здоров’я, 

керівники комунальних 

некомерційних підприємств 

медичних закладів  міста, 

Ужгородська МРФ  ДУ 

„Закарпатський обласний 

лабораторний центр МОЗ 

України” 

12 При виникненні ускладнення епідемічної 

ситуації у місті по захворюваності  на 

ГРВІ та  грип ініціювати  проведення 

позачергового   засідання 

протиепідемічної    комісії    при 

Ужгородській  міській  раді 

 Управління охорони здоров’я, 

Ужгородська  МРФ 

ДУ „Закарпатський обласний 

лабораторний центр МОЗ 

України” 

13 При виникненні ускладнення епідемічної 

ситуації своєчасно інформувати 

департамент   охорони    здоров’я 

При 

досягненні 

епідемічного 

Управління охорони здоров’я,  

Ужгородська МРФ ДУ 

„Закарпатський обласний 
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облдержадміністрації та  ДУ 

„Закарпатський обласний лабораторний 

центр МОЗ України” 

порогу та 

при 

виявленні 

захворювань, 

викликаних 

пандемічним 

штамом 

вірусу грипу 

людини 

лабораторний центр МОЗ 

України” 

14 Організувати та провести навчання 

медичних працівників із питань 

епідеміології, клініки, діагностики, 

диференційної діагностики, правил 

відбору та транспортування біологічного 

матеріалу, лікування та профілактики 

ГРВІ та грипу 

На весь 

період  

Управління охорони здоров’я,   

керівники комунальних 

некомерційних підприємств 

медичних закладів міста 

15  Забезпечити інформування населення 

про епідемічну ситуацію у місті, про 

важливість вакцинопрофілактики 

На весь 

період 

Управління охорони здоров’я,   

керівники комунальних 

некомерційних підприємств 

медичних закладів міста 

16   Провести навчання медичних 

працівників з питань епідеміології, 

клініки, диференціальної діагностики, 

правил відбору та транспортування 

біоматеріалу, лікування і профілактики 

грипу 

На весь 

період 

Управління охорони здоров’я, 

керівники комунальних 

некомерційних підприємств 

медичних закладів міста 

17  При реєстрації летальних випадків 

захворювань на грип та ГРВІ 

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 Керівники комунальних 

некомерційних підприємств 

медичних закладів міста 

18 Активізувати роботу із забезпечення 

оптимального температурного режиму у 

приміщеннях, з дотримання санітарно-

гігієнічного та дезінфекційного режимів 

у дитячих, освітніх, лікувально – 

профілактичних закладах, житлових 

приміщеннях, у транспорті, тощо  

Протягом 

сезону 

захворювано

сті 2020-2021  

років 

Керівники відповідних служб, 

підприємств, закладів, 

організацій та установ 

незалежно від форм власності 

19 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 Управління охорони здоров’я, 

керівники комунальних 

некомерційних підприємств 

медичних закладів міста, 

Ужгородська  МРФ ДУ 

„Закарпатський обласний 

лабораторний центр МОЗ 

України” 
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  ІІ. Комплекс заходів реагування під час епідемічного підйому захворюваності  

1.  Забезпечити виконання комплексу 

заходів реагування під час епідемічного 

підйому захворюваності  та 

Комплексного плану заходів з готовності 

у міжепідемічний період та реагування 

під час епідемічного підйому 

захворюваності на грип та ГРВІ  на 2020- 

2021 роки 

 

 

Початок  

ускладнення 

епідситуації 

Протиепідемічна комісія 

Ужгородської міської ради,  

управління охорони здоров’я, 

управління освіти,  директори  

комунальних некомерційних 

підприємств медичних закладів 

міста, Ужгородська 

міськрайонна філія ДУ 

„Закарпатський обласний 

лабораторний центр МОЗ 

України” 

2  При досягненні   середньої 

інтенсивності епідемічного процесу   

(інтенсивний  показник захворюваності 

ГРВІ перевищує епідемічний поріг на 

25%), інформувати управління охорони 

здоров’я та керівництво Ужгородської 

міської ради.  

 Ініціювати скликання  засідання 

протиепідемічної комісії   для розгляду 

оперативної епідемічної ситуації та       

введення  у дію Комплексу заходів у 

епідемічний період 

 

   

 

 

На період 

епідемії   

 Ужгородська МРФ ДУ  

„Закарпатський лабораторний 

центр МОЗ України”   

 

 

 

 

Управління охорони здоров’я  

3  Забезпечити щотижневий (при потребі- 

щоденний) оперативний аналіз 

епідемічної ситуації з грипу  та ГРВІ 

серед різних вікових  груп населення  

міста для визначення інтенсивності 

епідемічного  процесу. Інформувати 

зацікавлені установи та відомства про 

перебіг епідемічної ситуації з  ГРВІ 

В 

епідемічний  

сезон 

  Ужгородська МРФ ДУ 

„Закарпатський обласний 

лабораторний центр МОЗ 

України” 

4 При появі групових захворювань у 

дитячих дошкільних та учбових 

закладах, гуртожитках, медичних 

закладах міста,  проводити 

епідеміологічне розстеження з метою 

визначення: джерел інфекції, меж 

осередку, числа осіб, що знаходились у 

контакті з хворими  

Постійно Ужгородська МРФ ДУ 

„Закарпатський обласний 

лабораторний центр МОЗ 

України” 

5 Забезпечити засобами індивідуального 

захисту, антисептичними засобами та 

дезінфекційними засобами медичний 

персонал, який надає медичну допомогу 

хворим на ГРВІ, грип та COVID-19. 

Використовувати екрановані УФ 

випромінювачі для знезараження 

Постійно   Управління  охорони здоров’я,  

директори комунальних 

некомерційних підприємств 

медичних закладів міста 

 

 

6 

 

Забезпечити розподіл потоків між 

здоровими та хворими на грип та ГРВІ 

пацієнтами у закладах, що надають 

первинну медичну допомогу та 

В 

епідемічний 

період 

Директори  комунальних 

некомерційних підприємств 

медичних закладів міста 



5 
 

 

5 
 

наявність одноразових масок для хворих 

з грипом та ГРВІ, виділити окремі 

кабінети для прийому хворих. 

Розповсюдити наглядну інформацію для 

пацієнтів щодо респіраторної гігієни, 

профілактики грипу та ГРВІ (брошури, 

листівки, тощо) 

 

7 

Виявляти випадки грипу та ГРВІ серед 

пацієнтів соматичних відділень та 

медичних працівників. Здійснювати 

облік та реєстрацію випадків 

захворювання на грип та ГРВІ, 

пов’язаних із наданням медичної 

допомоги, розслідування причин та 

вжиття заходів щодо локалізації  

 Директори комунальних 

некомерційних підприємств 

медичних закладів міста, 

Ужгородська МРФ ДУ 

„Закарпатський обласний 

лабораторний центр МОЗ 

України” 

 8 Організувати своєчасне надання 

медичної допомоги населенню міста як 

вдома так і в амбулаторних умовах у 

період пікових навантажень на систему 

охорони здоров’я, шляхом створення 

відповідних мобільних бригад 

В 

епідемічний 

період 

Управління охорони здоров’я, 

директор  комунального 

некомерційного підприємства 

«Ужгородський міський центр 

ПМСД» 

 9 Передбачити запобіжники для 

недопущення госпіталізації пацієнтів, 

пацієнтів з грипом та ГРВІ у відділення 

де госпіталізовані хворі із встановленим 

діагнозом COVID-19 

В 

епідемічний 

період 

Директор комунального 

некомерційного підприємства 

«Центральна міська клінічна 

лікарня» 

 10 Обмежувати число відвідувачів до 

пацієнтів у період епідемічного під на 

грип та ГРВІ 

В 

епідемічний 

період 

Директори комунальних 

некомерційних підприємств 

медичних закладів міста, 

 11 Виявляти випадки грипу та ГРВІ серед 

пацієнтів соматичних відділень і 

медичних працівників, інформувати 

Ужгородську МРФ ДУ „Закарпатський 

обласний лабораторний центр МОЗ 

України” для організації 

протиепідемічних заходів щодо 

локалізації осередків 

В 

епідемічний 

період 

Директори комунальних 

некомерційних підприємств 

медичних закладів міста, 

Ужгородська МРФ ДУ 

„Закарпатський обласний 

лабораторний центр МОЗ 

України” 

 12  Проводити неспецифічну профілактику 

серед персоналу закладів охорони 

здоров'я, учнів, вихованців шкіл-

інтернатів,  працівників промислових 

підприємств у осередках грипу (за 

місцем проживання, навчання, у 

стаціонарах і т.п.) з використанням 

противірусних хіміопрепаратів 

Постійно  Управління охорони здоров’я, 

управління освіти, директори 

комунальних некомерційних 

підприємств медичних закладів 

міста, Ужгородська МРФ ДУ 

„Закарпатський обласний 

лабораторний центр МОЗ 

України”, підприємства, 

установи, заклади незалежно 

від форм власності 
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 13   Забезпечити доставку матеріалу від 

хворих на ГРВІ з метою моніторингу за 

циркуляцією типів вірусів грипу на 

території міста у вірусологічну 

лабораторію ДУ „Закарпатський 

обласний лабораторний центр МОЗ 

України” з урахуванням правил забору 

та доставки матеріалу 

Протягом 

епідемічного 

періоду та на 

сезон 

Директори комунальних 

некомерційних підприємств 

медичних закладів міста 

 14   Забезпечити доставку у вірусологічну 

лабораторію ДУ „Закарпатський 

обласний лабораторний центр МОЗ 

України” зразків 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 (МОЗ України 17.05.2019 №1126    

«Про затвердження Порядку організації 

проведення епідеміологічного нагляду за 

грипом та гострими респіраторними 

вірусними інфекціями, заходів з 

готовності в міжепідемічний період і 

реагування під час епідемічного сезону 

захворюваності на грип та ГРВІ» 

Протягом 

епідемічного 

періоду 

Директори комунальних 

некомерційних підприємств 

медичних закладів міста 

 15   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   Директори комунальних 

некомерційних підприємств 

медичних закладів міста  

16    Проводити щоденний моніторинг 

відвідуваності дітей у дошкільних, 

шкільних та інших навчальних закладах, 

співробітників із з’ясуванням причин 

відсутності та інформувати органи 

місцевої влади 

На весь 

період 

Управління освіти 

Ужгородська  МРФ ДУ  

Закарпатський обласний 

лабораторний центр МОЗ 

України” 

17  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,  

управління освіти, управління  

охорони здоров’я, Ужгородська   

МРФ ДУ „Закарпатський 

обласний лабораторний центр 

МОЗ України” 

18  Приймати рішення щодо заборони або 

обмеження проведення масових заходів 

у навчальних закладах 

На весь 

період  

Управління освіти 

19 Забезпечити дотримання санітарно-

гігієнічних вимог до регламентованого 

На весь 

період 

Керівники підприємств різних 

форм власності 
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мікроклімату та режиму вологого 

прибирання приміщень, з використанням 

засобів дезінфекції на підприємствах, у 

тому числі торгівлі, громадського 

харчування та сфери обслуговування 

20 Забезпечити співробітникі витратними 

матеріалами для особистої гігієни 

(засоби індивідуального захисту, 

серветки, дозатори з рідким милом, 

спиртовмісні антисептики) 

На весь 

період 

Керівники підприємств різних 

форм власності 

21 Забезпечити недопущення виходу на 

лінію громадського транспорту з 

несправною системою опалення 

На весь 

період 

Відділ  транспорту, керівники 

підприємств усіх видів 

громадського транспорту 

22 Забезпечити дотримання санітарно-

гігієнічних вимог до регламентованого 

мікроклімату та режиму вологого 

прибирання, з використанням засобів 

дезінфекції у пасажирському транспорті 

На весь 

період 

Відділ  транспорту,  керівники 

підприємств усіх видів 

громадського транспорту 
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