ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № з
позачергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки і надзвичайних ситуацій
1 лютого 2019 року

м. Житомир

Головував: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради, перший заступник голови комісії Кондратюк С.М.
Присутні: члени комісії (за списком).
Порядок денний:
Питання 1. Про стан захворюваності населення м. Житомира на кір
станом на 31 січня 2019 року.
Доповідач - начальник управління охорони здоров’я міської ради
Місюрова Марія Олександрівна.
Співдоповідач - директор департаменту освіти міської ради Арендарчук
Валентин Васильович.
Запрошені:
1. Краснопір Вікторія Валентинівна - заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради.
2. Крицький Анатолій Сергійович - лікар - епідеміолог Житомирського
міськрайонного відділу ДУ «Житомирській обласний лабораторний центр МОЗ
України».
Питання 2. Про епідемічну ситуацію щодо захворюваності населення
на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип станом на 31 січня 2019
року.
Доповідач - начальник управління охорони здоров’я міської ради
Місюрова Марія Олександрівна.
Співдоповідач - директор департаменту освіти міської ради Арендарчук
Валентин Васильович.
Запрошені:
1. Краснопір Вікторія Валентинівна - заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради.
2. Крицький Анатолій Сергійович - лікар - епідеміолог Житомирського
міськрайонного відділу ДУ «Житомирській обласний лабораторний центр МОЗ
України».
1. СЛУХАЛИ:
Інформацію начальника управління охорони здоров’я міської ради
Місюрової М.О. та директора департаменту освіти міської ради
Арендарчука В.В. про ситуацію щодо зростання захворюваності серед
населення міста Житомира на кір.
ВИСТУПИЛИ:
1. Краснопір В.В. - заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради.

2. Крицький А.С. - лікар - епідеміолог Житомирського міськрайонного
відділу ДУ «Житомирській обласний лабораторний центр МОЗ України».
У зв’язку із ускладненням епідемічної ситуації щодо захворюваності
населення м. Житомира на кір, з метою попередження подальшого
розповсюдження захворюваності на кір та на підставі Закону України «Про
захист населення від інфекційних захворювань», з урахуванням інформації та
обговорення комісією вирішено:
1. Інформацію начальника управління охорони здоров’я міської ради
Місюрової М.О. та директора департаменту освіти міської ради
Арендарчука В.В. про стан захворюваності населення м. Житомира на кір
станом на 31 січня 2019 року взяти до відома.
2. Департаменту освіти міської ради (Арендарчук В.В.) заборонити
відвідування закладів дошкільної освіти м. Житомира, закладів загальної
середньої освіти м. Житомира, Вересівської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Житомирського району Житомирської області, Вересівського закладу
дошкільної освіти Житомирського району Житомирської області, закладів
позашкільної освіти м. Житомира, закладів професійно-технічної освіти
м. Житомира (далі заклади освіти) дітям, які не отримали профілактичних
щеплень.
Строк - з 11 лютого 2019 року
3. Департаменту освіти міської ради (Арендарчук В.В.), управлінню
охорони здоров’я міської ради (Місюрова М.О.), КП «Центр первинної медикосанітарної допомоги» міської ради (Дідик І.В.):
3.1 Зарахування вихованців та учнів до закладів освіти, оздоровчих та
інших дитячих закладів проводити за наявності відповідної довідки закладу
охорони здоров’я.
Строк - з 11 лютого 2019 року
3.2 Відвідування закладів освіти вихованців та учнів, яким проведено
профілактичні щеплення з порушенням установлених строків у зв’язку з
медичними протипоказаннями, здійснювати виключно за рішенням консиліуму
відповідних лікарів, при благополучній епідемічній ситуації, за наявності
відповідної довідки закладу охорони здоров’я.
Строк - з 11 лютого 2019 року
3.3 Батькам невакцинованих дітей, яких не буде допущено до
відвідування закладів освіти, оздоровчих та інших дитячих закладів,
рекомендувати звернутися до КП «Центр первинної медико-санітарної
допомоги» міської ради з метою проведення необхідних щеплень по віку.
Строк - терміново
3.4 Відновлення процесу відвідування вихованцями та учнями закладу
освіти, оздоровчих та інших дитячих закладів здійснювати виключно за

наявності довідки закладу охорони здоров’я з висновком лікаря про можливість
відвідування дитячого колективу.
Строк —постійно
4. Департаменту освіти міської ради (Арендарчук В.В.):
4.1 Заборонити зарахування до закладів освіти дітей, які не отримали
профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень.
Строк - з 11 лютого 2019 року
4.2 Попередити батьків дітей, які є вихованцями та учнями закладів
освіти, але не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень,
про заборону з 11 лютого 2019 року відвідування дитиною закладу освіти у
зв’язку з ускладненням епідемічної ситуації.
Строк - терміново
2. СЛУХАЛИ:
Інформацію начальника управління охорони здоров’я міської ради
Місюрової М.О. та директора департаменту
освіти міської ради
Арендарчука В.В. про ситуацію щодо зростання захворюваності серед
населення міста Житомира на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип (далі
ГРВІ та грип) станом на 31 січня 2019 року.
З метою запобігання поширення захворюваності серед населення міста на
ГРВІ та грип, стабілізації епідемічної ситуації, з урахуванням інформації та
обговорення комісією вирішено:
1. Інформацію начальника управління охорони здоров’я міської ради
Місюрової М.О. та директора департаменту
освіти міської ради
Арендарчука В.В. про стан захворюваності населення м. Житомира на ГРВІ та
грип станом на 31 січня 2019 року прийняти до відома.
2. Продовжити виконання протокольного рішення міської комісії від 28
січня 2019 року протокол № 1 про тимчасове призупинення навчальновиховного процесу до 9 лютого 2019 року.

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради,
перший заступник голови комісії

Відповідальний секретар комісії

С.Ж. Будішевський

