копія
УКРАЇНА

Чернівецький міський голова
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
28.01.2019 №

м. Чернівці

Про тимчасове припинення освітнього процесу
в закладах загальної середньої освіти міста Чернівців
та здійснення заходів запобігання поширенню гострих респіраторних
вірусних інфекцій, в тому числі грипу

Відповідно до статті ЗО Закону України «Про забезпечення санітарного
та епідемічного благополуччя населення», статей 4, 5 Закону України «Про
захист населення від інфекційних хвороб», постанови першого заступника
головного державного санітарного лікаря України від 22.09.2014 р. №13
«Про забезпечення санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів щодо
профілактики грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій», на
підставі протоколу № 1 від 28.01.2019 року позачергового засідання міської
постійно діючої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій, з метою попередження подальшого поширення
захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції, в тому числі грип,
локалізації епідемічного процесу та забезпечення стабільної епідемічної
ситуації на території міста Чернівців:
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1.
В.о. начальника управління освіти Чернівецької міської ради
Вітковську Н.П.:
1. 1. Призупинити освітній процес в закладах загальної середньої та
позашкільної освіти міста Чернівців з 29 січня 2019 року
по 08 лютого 2019 року.
1. 2 .
Забезпечити контроль проведення
санітарно-гігієнічних,
протиепідемічних, дезінфекційних заходів в усіх закладах освіти,
попередження участі дітей з катаральними проявами у громадських
святкових заходах.
1. 3 . Забезпечити проведення санітарно-роз'яснювальної роботи серед
учнів, батьків та персоналу з питань попередження зараження гострими
респіраторними вірусними інфекціями, в тому числі грипом.

1. 4.
Забезпечити проведення медичного спостереження за персоналом
та вихованцями закладів дошкільної освіти.
2.
Начальника управління охорони здоров’я Чернівецької міської ради
Незборецького І.В. здійснювати санітарно-освітню та роз'яснювальну роботу
серед населення щодо заходів індивідуальної та колективної профілактики
гострих респіраторних вірусних інфекцій, в тому числі грипу, необхідності
своєчасного звернення за медичною допомогою у разі появи ознак
захворювання.
3.
Начальника Чернівецького міського управління Головного управління
Держсанепідслужби у Чернівецькій області Лазарєва С.Ю.:
3 . 1. Забезпечити проведення щоденного моніторингу захворюваності
на гострі респіраторні інфекції, в тому числі грип, в усіх закладах освіти
міста Чернівців.
3 . 2 . Невідкладно вносити подання до органів виконавчої влади з метою
запровадження особливих умов та режимів навчання, посиленого
протиепідемічного режиму в установах, організаціях і закладах охорони
здоров’я, спрямованих на запобігання поширенню захворюваності при
ускладненні епідемічної ситуації з гострих респіраторних вірусних інфекцій,
в тому числі грипу.

