
чугу|вськ^ РАйоннА двРжАвнА Адм!п|стРАц!я
хАРк|всько[ оБдАст|

РозцоРяд){{0,ння
ч) т]в х" .'2

пРо здходи цодо проф!лдппк' грвпу
та гРв! в спием!чяий сезоя 2013-2014
рок!в та цедопущеяпя еп!дем!чн}!х
усм8дп€нь в чуц|ъсьхому рдйон;

вра\овуочи Р;шення копег'т райояно'] державво; адм!н1страц!1

на викояавн' указу г1резидеята уФа|ни ви 24 Фавш 201з роч
ш! з07120!з "пРо заход! щодо забезпечевяя зд;йснеяня м!сцевш! деРжавними
адм]н]стац!ямп виконавчо! влади яа в;дпов;дн;й тер!'тор;]1', кеР}1очпсь
с!ап!ми 6' 22 3акону укРа]ни -про ч;с!ев; леРжавн; а!!!н'стац'Ё.' яа
виконання постанови геРшо!о ]зсолника головяого держ6вною сан;!арною
л]каря у[татя! в!д 16.09'20!з л9 20 <про за6езпечеявя з*од|в щодо
проф!лактики Фипу та остР!х р€сп!раторних в|русн'х |нфекц!й в еп;дсезов
.}01.]-20]4 рок;в- |э 1метою не!оп)шенш еп1дем;чни\ )смаднень |а переходу
щипу в еп!дем1ю високою р;вяя !н1€нсивност! серед населення райояу,

в;д 2з ховтяя 20]3 роц|1. Ф]яавсовому управл!вяю райовяот дерхавво1 адм!я!сФац;т
(Б}рейко тм') виш)каги моюив!сь додагково!о ви!!печня хоцЁв дш
забезпечевня пРоведевш щешень населенню проти Фипу.

2. Рекомендув3ти кеР;вникш л;лпр/'чс!в в оРган|]ац!й. не,алежно в;д

2'!. вхити зцод1в щодо проф|лактики та лопер€дхенвя усшадяень
еп!дем!чно| с!цац!| з Фипу' орган;зац!| ро6от! в зимовпй пеР|од |з
доФимавшм веобх]дного темпеРатуРного режпму, забезпечеяяям пРацюючих
на в;дкритому пов;Р; пРи!|шення!и для об;т;ву |а прийому \аРчовш
продуп|в' за6езпеченяя дез;нф!куючими засоба'''и' засо61ми 1ндив;думьяог0

2.2' забезпечит! нег{ильне виконання постановя лершого засцпяика
головною дерхаввого сан|тарного л;каРя укра]ни в;д |6.09.2013 ш 20
-пРо {а6е{лечення 1аход;в шодо пооф;лакпки тищ !а !ос!р^ ре.г!раторнич
в;русвпх !нфекц;й в еп;дсезоя 201з_20|4 рок|в'.

2']. оРган!зуватя проведен}1я щеплень проти грипу сп;вроб]пнкам
устаяов' л!длриемств з о6ов'язковою подачею |яформац!] до чуц1всько|



]. Рекомендувати ."'.",."" л1'(арю кз0з (чуц1вська
|Рл !м' м.!.конояеяка гРушц1 в']о.:

1.!. ]абезпечити не}тильне !а вс;х {Аод;в
профиакгихи' л!кування ; боротьби з Фипом та ;вшим! гРв!' перед6ачеяих
як3ыи моз укРа]ъи.

з'2. забезпечити готовн;сть л;кув&пьно-проф!лактпв!х устаяов ва пеР;од
ел!дем!]', створити незн!хуючий запас пРоф!лахт'чя'х засоб;в, промв;русвпх
лРепа!ат!в, засоб|в ;!цивиумьяою захисц, дез;нфекц!й вих засоб!в.

1.1.']абе'печи!и проведення шеплень пРо]и грип) чедиччим прац|вник3м
лпз'

з.4. забезпеч'т' достов!ря;сть ;нформац!]'' яка в!св1тлю€ться засобам!
масово[ |нформац;т' користуючись лише рекоме1цац;'ми фах;вц;в заклад;в

3'5. Безоплапо виконувап щеплевня прот' титу в щепФвшън!х
ка6;нФа\.'1л] особы' 4к] придбди ва(!ин} {а вла(н; ьошти

з'6' за6езпечити цотяжневу зв;тн|сть в чуц]всьц м;храйояяу ф;л;ю
<ду харйвський олц дсвсу) пРо з&\ворю'ан.сть населенш грилом та г?в!
та проведенвя пРоф1лапичних щеплевь проп Рипу.

3.7. орвя;зувати сисвматичве навчання медпвого персояшу з п!тшь
пРоф!лап!к!' д!гност!ки' л![уваяяя грипу та гРв].

з.8' забезпечит' заб!р матФ!шу в;д хюрих яа фип та гРв1 з метою
;дентиф!хац|] збудпика ла6ораторними методами.

4. Реко!е!шРа1 и кер|вникам ап !ечн/х }аклад|в:
4.1' забезпечити аптечну мережу райояу пРоф;ла|\"тичним,, препаратамл в

пео6х!дн;й к1лькоот;. вакциною прот}1 Ф!пу' масками, дез!яфекц|йяйм''

5. начшьнику в|дд1лу осв]ти .]ьхович-зв€рсв;й с'о':
5.|. за6езлечеявя проведеяня сан!таряо-г1г!€я!чяих та проф;ла@чних

зцод!в, в|дпов;дяо до еп!дем!чво| сичац;]. вводлти о6мехувшьв! заходи в
запльяо_осв;тн;х заспадах району'

).2 Ре\омеш)вам пРовес!и вэк|]инац!ю лняч. в/\о3анлм та
прац!вяикам дошк;льяих' загмьяоосв;п;х зшад!в району.

6. Рекочечд)вв'и начшьчику }пРавл|нш ве!иринарно' медицдни в

чуц!вському район! кривоцзу м'о.:
6'!. посилити дерхавяий ветеринаряий яагляд за господарствам! де

вирощ}фться птци.
6'2. пРовести вакц!яац;ю проти Рипу фах;в1цм упра&11;ння

ветеРпваРво! мдицияи в чуч|вському Райоп;'
7. начшьни9 о\орони !'!оров'4 рмонно1 ,0ер'(ввно. а.!!;н;сташ!]

герез н.м' надавати орган!зац1йну допомоц л;чвдья'м закладам райоц з
питань проф!лаюики Фипу тагРв].

.-,,]



з

8. Рекомендуват! яачшьвп9 чуц]ъсько.о м|храйонного улРшл!яш
головного упРш|явя держсанеп!дслуж6и у харк;вськ;й о6ласт!, головного
дерхавяого сан;тарвого л;каРя чуц!ъсь;ою, печея;зького, шевчеяк!вського
райоя;в кульбашн;й о.о.:

8.]' забезпеч!т! ч!ткий аналъ ситуац;| на Р!п та гРв1 з м9гою
коордияац|1 д]й м!ж кеР1вн!кып уставов райоцу.

8.2. посилити серед н6селенн{ сан!тарно_осв;тяю роботу з
проф|лаюяки гр!пу та гРв1.

9. ковтоль розпоРядхевня пошаоп яа заст}пника
голови Районно'] державяо| адм!в1стРац!! кошьчук в.г'

голов8 райопвот держ!вио!
в.в. лоБойчвнко


