
1тугу!вськА РАйоннА двРт{АвнА Ад1!пн1стРАц1я
хАРк!всько[ оБлАст]

РозпоРяд)!{вння
!/е:7 9угу1'в л} ,р7

11ро роботу 9уц1вського м!:крайонпого
}правл!ння |_оловного управ.,!!ння
{еряссанеп|делу:кби у {арк!всьЁй област!
щодо по!|еред)кення та проф!лакгики
!нфекц!йних захвор[овань на територ!!
району

1{ерутонись статтями 6' 22, з9 3акону }кра!ни <|!ро м!сцев1 дер>кавн!
адм1н|страц|}>, на виконант'1 3акону !кра!ни <<||ро забезпенен*ш сан!тарного та
еп|дем!нного благополуння населенн'{) та з мето|о недоттудення еп!дем[нних
ускладнень серед насел9ння району, врахову!очи р!|1-1ення колег!! районно!
державно! адм|н|сщац[! в|д 26 серпня 2014 року:

1. Рекомендувати с|льським та селищним головам' 1Ф8 <{уц!вське
районне ремонтно-експлуатац|йне п|дприемство)) (гретаний 8.|!.):

|.1'1!ороку проводити чистку та хлорування колодяз!в тоцадського
користування.

1.2.3абезпечити проведення ремонтних роб1т наземних та п|дземних
слоруд водопостача|н}1'| та виконання огород)кен}1я сан |тар но-захисно! зони
1 поясу.

1'3.3абезпечити проведення виробнитого контролк) питно| води !з'
ценрал!зовано1 волопров!лно| мере>к! та свосчасно проводити нистц |

знезараження наземних, п|дземних споруд та водопров1днот мере)к1.
\.4' ]осилити конРоль за сан|гарним очишен|б1м населених лункт|в та

прилегло| територ1! до господарств.
1.5. |{роводити роботу щодо рецляц1т чисельност1 бродяних тварин в

населених пунктах району.
2. Рекомендувати головному л|карю комунального закладу охорони

здоров'я (чуц!ъська центральна районна л|карня 1м. й.1. 1{ононенко>
([ру:пка Б'16.), головнощ/ л|карю комуна.1ьного зак;1аду охорони здоров'я
<9уц1вський раион11ии медико-сан1тарно1((.1уц1вськии раион11ии цент первинно1 медико-сан1тарно1 допомоги)>
{уц|всько! районно! ради }арк1вськот област[ (череваньт.].):

2.]'' 3а6езлечити проведен}1я м!щоб1олог1нно| д!агностики 1нфекц|йних
захвор}овань та в1домного контролк) дез!нфекц1йно-стерил!зац1йного режиму в
зак.'1адах охорони здоров'я.

2.2.3абезпечити проведення ком!1пексу протиеп!дем1тних заход!в в
осередках |нфекц|йних захвор1ов:1нь, покращити показники активного
виявлення |нфекц|йних хворих.



2.3.3абезпечттги

фл:оорощаф1нними
викон€!ння

оглядами'

2

показник1в
охо11пенн'1

охопленн-'1 населення
дитя.1ого населення

туберкул|нод|агностико}о та вакцинац!сто проти туберкульозу не ни)кче 95%' в\д
пцл9глих континге1{т1в.

2.4. 3абезлечттти виконання р1иного плану |птунопроф|лактики в повному
обсяз|.

3. Рекомендувати директорам тов <1(омпан|я
(8елигора Ф.А.) та 1ФБ <{АР€-[> (€ементота Ф.А.):

<<Ринок т{уц!в>

3.1. 3абезпечити проходження обов'язкових проф1лактинних медичних
оглял1в прац1вниками' як| зд!йсн:оють реал|заш|то харчов}о( пролукт|в.

3.2. ]осилити контроль та не доцскати до реал!заш!! населенгоо харнов1
продукти з вичерпаним терм[ном реат1зац1| та без дочмент1в щодо !х
поход}(ен|{'{' якост1 та безпеки.

4.Рекомендувати начальнику 9уц!вського раионного в1дд|лу (з

обслуговування чуц{вського та |1ечен1зького район|в) [оловного управл|нття
й|н[стерства внущ|птн1х справ !кра!ни в [арк1вськ|й обласЁ ((лср|н| [.8.)
посилити контроль за недопущен}],{м несанкц!оновано! торг|вл! харновими
продуктами.

5. 1(онщоль за виконанням розпорядження покласти на заступника
голови районно| дер>кавно! адм[н|страц1т ковальчук в.г'

[1ер:шпй заступнпк голови
районно1 деря(авно| адм|н!страц!! . вАР)кп,[нов


