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ПРОТОКОЛ № З
позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради
«07» лютого 2020 року.

Головував: заступник міського голови-заступник голови комісії Вугельман П.В. 
Присутні: члени комісії.
Запрошені: за окремим списком.

Слухали:

«Про продовження обмежувальних заходів на період підвищення 
рівня захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції у м. 
Одеса у навчальних закладах освіти»

Заслухавши доповіді в. о. директора департаменту охорони здоров’я 
Одеської міської ради Гончаренко Н.В., заступника директора департаменту 
освіти та науки Одеської міської ради Столбової І.Є. комісія відмічає, що 
епідеміологічна ситуація в місті ускладнена у зв’язку з перевищенням 
епідемічного порогу захворюваності на грип/ ГРВІ станом на 30.01.2020 р.

Враховуючи перевищення в м. Одесі епідемічного порогу з 
захворюваності на грип та ГРВІ наказом департаменту охорони здоров’я 
Одеської міської ради від 27.12.2019 року №549 в усіх закладах охорони 
здоров’я з 28.12.2019 року введенні обмежувальні заходи (заборона 
відвідування хворих, введення масочного режиму, тощо).

Відповідно до оперативної інформації ДУ «Одеський обласний 
лабораторний центр МОЗ України» щодо санепідситуації в м. Одесі за період з 
24.01. по 30.01.2020 року загальний показник захворюваністю на грип та ГРВІ, 
у порівнянні з попереднім тижнем, зріс на 29,3% (5364 випадків проти 4150). 
Інтенсивний показник захворюваності склав 718.0 та перевищив епідемічний



поріг (525,0) на 36,8%, що свідчить про високий рівень інтенсивності епід 
процесу.

До стаціонарів госпіталізовано 396 хворих, що складає 5,6% від загальної 
кількості захворілих, у т.ч. діти — 322 осіб (81.3%).

Станом на 07.02.2020 року в КНП «Міська клінічна інфекційна лікарня» 
ОМР на лікуванні знаходиться 121 хворий грипом та ГРВІ, з них 52 дитини. В 
дитячій міській лікарні №2 — 146 хворих, №3 — 108 хворих.

Серед загальної кількості, що захворіли, основну питому вагу склали діти 
(до 75%). Зростання захворюваності реєструється у всіх вікових групах: 0-4 
роки - 24,3%, 5-14 років — 34,6% та 15-17 років — 13,9%.

За інформацією департаменту освіти та науки Одеської міської ради, 
захворюваність на грип та ГРВІ серед учнів загальноосвітніх закладів 
тримається на високому рівні: у Київському районі м. Одеси -  14%, у 
Суворовському -  20%, у Малиновському -  15%, у Приморському -  13%, що у 
середньому складає 15% від загальної кількості учнів. За рекомендаціями 
Міністерства освіти України у разі перевищення показника захворюваності на 
грип та ГРВІ вище 15% учбовий процес призупиняється.

З метою попередження розповсюдження захворюваності серед населення 
міста, керуючись «Комплексним планом заходів профілактики та боротьби з 
грипом та гострими респіраторними інфекціями в місті Одесі на 2016-2020 рр.», 
затвердженого протоколом засідання комісії з питань ТЕБ та НС виконавчого 
комітету Одеської міської ради № 16 від 18.11. 2016 р., комісія

ВИРІШИЛА

1. Директору департаменту освіти та науки Одеської міської ради 
Буйневич О.В. продовжити виконання пункту 2.1 протоколу №2 позачергового 
засідання комісіі з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 
ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради від 27.01.2020 року 
(призупинення учбового процесу у загальноосвітніх закладах міста).

Термін - до особливого розпорядження.

2. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

Заступник голови комісії- 
заступник міського голови П.В. Вугельман

Секретар комісії С. Багдонас


