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ПРОТОКОЛ №13
засідання комісії
25 .06.2020

м. Ужгород

Головував – голова Ужгородської райдержадміністрації Дворський В.М.
Присутні: згідно списку (додається)
Запрошені: ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
І. Про посилення на території району протиепідемічних заходів, пов’язаних
із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.
Слухали
Дворського В.М. – голову Ужгородської райдержадміністрації, голову
комісії, який ознайомив присутніх із порядком денним.
І. Про посилення на території району протиепідемічних заходів, пов’язаних із
поширенням коронавірусної хвороби COVID-19__________________________
(Байда Г.М., Шинкаренко Л.Ф.)
Слухали
Байду Галину Марківну - завідувача Чопською районною лабораторією
відділення УМФ ДУ «Закарпатський обласний лабораторний центр МОЗ України»,
яка проінформувала, що з початку реєстрації захворювань на COVID- 19 в районі
зареєстровано 209 лабораторно підтверджених випадків захворювання, із них :
(включаючи м.Чоп -18), Баранинська ОТГ – 47, Ужгородський район -144.
За цей період одужало 160 хворих, що становить 78,5% (район – 109
(79,7%), ОТГ - 35 (81,3%), Чоп -16 (88,8%)). За останній період летальних випадків
не зареєстровано. З початку реєстрації епідемії у районі померло 7 хворих (3,3%), в
тому числі, район -6 (4,1%), Чоп -1(5,5%).

Із числа захворілих жителів району на стаціонарному лікуванні знаходились
41 особа (28,4%), 103 хворих (71,5%) лікувались амбулаторно, На теперішній час на
стацлікуванні перебувають 3 осіб (2 ЦМКЛ, 1- ЗОКЛ ім..Новака).
За останній тиждень
( 19.06.-25.06.2020 р. ) в Ужгородському районі
виявлено 11 лабораторно підтверджених випадків ( ПЛР + ) захворювань COVID19. Показник на 100 тис. населення захворівших за тиждень ( інцидентність)
складає 17,2 , що на 30,2% вище нормативного ( 12 на 100 тис. населення ).
Захворюваність по днях :
19.06.2020 – 0
20.06.2020 – 2 (Середнє, Сторожниця)
21.06.2020 – 4 (Сторожниця 1, Минай -3)
22.06.2020 – 1 (Сторожниця) 1 Баранинці
23.06.2020 – 1 Холмці
24.06.2020 – 3 (Середнє,Тарнівці, Оноківці), 2 Баранинці
25.06.2020 – 1 (Середнє)
За останній тиждень нових населених пунктів району, де виявлені випадки
захворювання, не зареєстровано. По Баранинській ОТГ виявлено перший випадок в
с.Холмці. Таким чином захворювання на COVID- 19 реєструються в 37 населених
пунктах району та в 7 селах Баранинської ОТГ.
За останній тиждень зменшилось число населених пунктів, в яких
продовжується реєстрація хворих. В порівняні з попереднім тижнем випадки
захворювання (із числа зареєстрованих хворих, що продовжують хворіти, не
виписані та виявлені нові випадки) реєструються в 13 населених пунктах проти 14
за минулий тиждень (ви здоровіли всі хворі в с.Кібляри). Тобто, всі захворілі в 24
населених пунктах – ви здоровіли.
По соціальній ознаці захворілі за останній тиждень відносяться до наступних
категорій: дитина 1 (2 роки), працюючі на підприємствах, в установах, організаціях
- 4, не працюючі - 4, пенсіонер 1, приватний підприємець 1.
За останній тиждень випадки
захворювання серед медпрацівників не
реєструвались. Таким чином, серед медиків зареєстровано 35 випадків. Щодо
захворюваності серед медпрацівників , то із них 9 медпрацівників районної лікарні,
4 медпрацівника АЗПСМ, і 22 медпрацівники, які проживають на території району,
але працюють в закладах м.Ужгород.
Станом на 25.06.2020 р. на обліку в лікувальних закладах району знаходяться
на самоізоляції 60 осіб, із них контактних із хворими – 16, хворі із підтвердженим
діагнозом – 12, прибулі із-за кордону і дали згоду на самоізоляцію з використанням
електронного сервісу «Дій вдома» - 18, 14 осіб прибули із-за кордону і
спостерігаються сімейними лікарями, але не мають встановленого додатку «Дій
вдома».
Заслухавши інформацію з питання порядку денного, відповідно до законів
України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”,
«Про захист населення від інфекційних хвороб», враховуючи постанову Кабінету
Міністрів України 20.05.2020 №392 «Про встановлення карантину з метою
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та етапів послаблення
протиепідемічних заходів», протоколу Регіональної комісії з питань ТЕБ та НС
Закарпатської облдержадміністрації 22.06.2020 №11, беручи до уваги довідку
Ужгородської міськрайонної філії
ДУ «Закарпатський обласний лабораторний
центр МОЗ України» 25.06.2020 №1005, з урахуванням обговорення, комісія
вирішила:
1. Інформацію виступаючих прийняти до відома.
2. Скасувати послаблення протиепідемічних заходів, введених на території
району рішенням комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій райдержадміністрації від 29 травня 2020 №10.
3. Визнати такими, що втратили чинність абзац другий пункту 3.1,
пункт 5 протоколу засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій райдержадміністрації від 19 червня 2020 року №12.
4. Заборонити на всій території району із 26.06.2020 року:
закладам охорони здоров’я проведення планових заходів з госпіталізації,
крім:
надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та
пологів;
надання
медичної
допомоги
вагітним,
роділлям,
породіллям,
новонародженим;
надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів
охорони здоров’я пацієнтам з онкологічними захворюваннями;
надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах;
проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації, якщо
внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для життя або
здоров’я.
Термін: до покращення епідемічної
ситуації та прийняття окремого
рішення
5. Заборонити у вихідні (субота, неділя) та святкові дні регулярні та
спеціальні перевезення пасажирів громадським транспортом у приміському
сполучені.
6. Головам виконавчих комітетів Середнянської селищної, сільських
рад спільно із сектором цивільного захисту райдержадміністрації (Малко Р.М.)
забезпечити:
доведення до населення інформації щодо посилення в районі
протиепідемічних заходів із залученням наявних засобів оповіщення, у тому числі
системи „ПАВІАНˮ, а також мобільних (переносних) засобів, встановлених на
автомобільному транспорті;
завчасне надання до Ужгородського районного відділення поліції
Ужгородського відділу поліції Головного управління національної поліції у
Закарпатській області інформації про проведення запланованих урочистих заходів,
пов’язаних із укладанням шлюбу для здійснення контролю за дотриманням
карантинних вимог.
Термін: протягом дії карантину

7. Ужгородському районному відділенню поліції Ужгородського відділу
поліції Головного управління національної поліції у Закарпатській області
(Крулько В.М.) опрацювати питання щодо залучення громадських формувань до
здійснення патрулювання населених пунктів району та моніторингу стану
дотримання карантинних вимог і вимог щодо самоізоляції.
Термін: протягом дії карантину
8. Контроль за виконанням цього рішення, у межах компетенції, покласти
на Ужгородське районне відділення поліції Ужгородського відділу поліції Головного
управління національної поліції у Закарпатській області (Крулько В.М.), голів
виконавчих комітетів Середнянської селищної, сільських рад.
За - одноголосно
Проти – 0______
Утримався – 0__

Голова комісії

Вячеслав ДВОРСЬКИЙ

Секретар комісії

Наталія БУЛИНА

