1
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ МІСЬКМІЖРАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»
з;.л Софіївська. 41, м. Олександрія Олександрійського p-ну Кіровоградська обл., 28008.
тел./факс (05235)9-02-22, e-mail: olex-VD-labviddilfa).ukr.net Код ЄДРПОУ 38540295

26 березня 2018р. № 3 5 6 / 14-3

Голові Олександрійської РДА
Б.А.

Епідситуація в Кіровоградській області з ГРВІ та грипу на 12 тижні
2018року відносно спокійна. В цілому по області епідпоріг не перевищений
та знаходиться на рівні мінус 43,2% до значення епідпорогу.
Але в зв’язку з реєстрацією підвищених рівнів захворюваності на ГРВІ
серед
мешканців Олександрійського району (перевищення
рівня
епідемічного порогу на 91,2%)
ДУ «Кіровоградський обласний
лабораторний центр МОЗ України» рекомендує Вам, відповідно Наказу МОЗ
України від 06.11.2015 року № 732 «Про затвердження нормативно правових актів з питань організації та проведення санітарнопротиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання виникненню і
поширенню грипу та гострих респіраторних інфекцій»:
у період епідемічного підйому захворюваності зобов’язати керівників
закладів освіти проводити профілактичні, протиепідемічні та дезінфекційні
заходи:
- дотримуватись санітарно-гігієнічних вимог до регламентованого
мікроклімату та режиму провітрювання, вологого прибирання з
використанням засобів дезінфекції (П.4.1.(IV);
- забезпечення інформування органів виконавчої влади і органів місцевого
самоврядування з метою прийняття ними рішень про призупинення
навчально-виховного процесу за відсутності 20% від загальної
кількості учнів з причин захворювання на грип та ГРВІ (П.5.5.(ІУ);
- заборона переведення з групи в групу і первинного прийому дітей до
дошкільних навчальних закладів та установ з цілодобовим режимом
перебування дітей;
- обмеження проведення спортивних, культурно-масових та інших
видовищних заходів (відвідування виставок, музеїв, тощо);
- проведення дезінфекції столового посуду та іграшок, а також вологого
прибирання та дезінфекції приміщень в кінці робочого дня абозміни
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дезінфекційними засобами, що дозволені законодавствзм д е »
застосування;
- проведення в дошкільних навчальних закладах зьез/раження
повітряного середовища приміщень за допомогою бактерицидних ламп
за відсутності дітей протягом ЗОхвилин з наступним провітрюванням.
В разі призупинення навчального процесу просимо Вас повідомити

відділення організації епідеміологічних досліджень Олександрійського
міськміжрайонного відділу за тел. 9-02-09, факс 9-02-23
або
електронною поштою epid-olex@ukr.net, та надати копію відповідного
наказу.
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