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ПРОТОКОЛ № 2
позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради
«27» січня 2020 року

Головував: голова комісії Труханов Г.Л.
Присутні: члени комісії
Запрошені: за окремим списком

Слухали: «Про заходи щодо недопущення спалаху захворюваності на 
коронавірус 2019-nCoV та попередження зараженості в м. Одесі, про 
введення обмежувальних заходів на період підвищення рівня 
захворюваності на грип та гострі респіраторні^ вірусні інфекції у 
м. Одесі».

Заслухавши доповіді в.о. директора департаменту охорони здоров’я 
Одеської міської ради Гончаренко Н.В., заступника директора департаменту 
освіти та науки Одеської міської ради Скебало С.В., директора КНП «Міська 
клінічна інфекційна лікарня» Одеської міської ради Лаврикової С.Я., комісія 
відмічає, що епідеміологічна ситуація в місті ускладнена у зв’язку з 
перевищенням епідемічного порогу захворюваності на грип/ ГРВІ станом 
на 15.00 27.01.2020 року.

Департаментом охорони здоров’я Одеської міської ради 24.01.2020 року 
отримано листа ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» 
від 15.01.2020 року №143 щодо спалаху пневмонії у Китаї та Таїланді, 
спричиненого новим коронавірусом, а також лист, що надійшов із 
департаменту охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації від 
23.01.2020 року № 02-08-190/324, а також лист ДУ «Одеський обласний 
лабораторний центр МОЗ України» від 24.01.2020 року №04/119 з додатками 
щодо реєстрації випадків захворювання, викликаних новим коронавірусом 
(далі-2019-nCoV).

Зазначена інформація доведена до відома та використання в роботі усім 
керівникам закладів охорони здоров’я комунальної власності м. Одеси.
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Станом на 27.01.2020 року захворілими новим коронавірусом у світі 
рахуються 2784 особи, з них померло -  80 осіб. Інфікованими рахуються 
3800 осіб.

Зважаючи на наявну на даний момент інформацію, Європейський центр 
з контролю та профілактики захворювань вважає, що: потенційний рівень 
загрози від спалаху нового коронавірусу 2019-nCoV є високим; подальше його 
розповсюдження по світу є дуже вірогідним; на даний момент для осіб, що 
подорожують до м. Ухань, присутній середній рівень можливості інфікуватися 
коронавірусом 2019-nCoV, в цей самий час рівень ризику занесення випадків є 
значно вищим у тих країнах, що мають набагато більшу кількість осіб, котрі 
подорожують з/до м. Ухань; в той самий час вірогідність того, що завезений 
випадок до ЄС буде виявлено, знаходиться на середньому рівні.

З метою профілактики можливого зараження коронавірусом 2019-nCoV, 
на основі наявних доказів та інформації ВООЗ розробила перелік 
рекомендацій щодо профілактики зараження:

- уникати контакту з хворими тваринами або зіпсованими продуктами 
тваринного походження;

- мити руки з милом після доторкування до тварин або продуктів 
тваринного походження;

- уникати будь-якого контакту з безхатніми тваринами, що, можливо, 
проживають на території зооринків;

- не торкатися очей, носа та рота брудними руками;
- уникати контакту з потенційно зараженими тваринними залишками або 

рідинами на ґрунті, або частинами предметів магазину чи зоопарку;
- уникати споживання сирих або недостатньо оброблених продуктів 

тваринного походження;
- контролювати температуру тіла, при її зростанні необхідно звернутися 

до лікаря.
Збудник коронавірусу 2019-nCoV та механізм передачі недостатньо 

вивчені, тому доцільно нагадати про основні принципи зниження загального 
ризику ГРВІ:

- уникати тісного контакту з людьми, що страждають на ГРВІ;
- часто мити руки, особливо після прямого контакту з хворими людьми 

або їхнім оточенням;
- уникати тісного контакту з хворими тваринами на фермах або у дикій 

природі;
- люди із симптомами гострої респіраторної інфекції повинні 

дотримуватися правил етикету та респіраторної гігієни (тримати дистанцію, 
використовувати серветки, маски тощо).

Проведення протиепідемічних заходів з грипу та ГРВІ в епідсезоні 2019- 
2020 років в закладах охорони здоров’я комунальної власності територіальної 
громади м. Одеси здійснюється відповідно до Комплексного плану заходів 
профілактики та боротьби з грипом та гострими респіраторними інфекціями в 
місті Одесі на 2016-2020 роки, затвердженого протоколом засідання комісії з 
питань ТЕБ та НС виконавчого комітету Одеської міської ради 
від 18.11. 2016 року № 16, наказу департаменту охорони здоров’я Одеської



міської ради від 06.09.2019 року № 363 «Про організацію протиепідемічних 
заходів з грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій в епідсезоні 2019- 
2020рр. в м. Одесі».

Стан готовності закладів охорони здоров’я комунальної власності 
територіальної громади м. Одеси до епідсезону грипу 2019-2020 рр. було 
заслухано в листопаді 2019 року на колегії департаменту охорони здоров’я 
Одеської міської ради (рішення №11-2 від 08.11.2019 року).

Враховуючи . перевищення в м. Одесі епідемічного порогу із 
захворюваності на грип та ГРВІ, наказом директора 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 щодо санепідситуації в м. Одесі за 
період з 10.01. по 16.01.2020 року загальний показник захворюваністю на грип 
та ГРВІ, у порівнянні з попереднім тижнем, зріс на 45,6% (4363 випадки проти 
2996). Інтенсивний показник захворюваності склав 439,0 та нижче 
епідемічного порогу (525,0) на 16,4%.

За інформацією ДУ «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ 
України» щодо санепідситуації в м. Одесі за період з 17.01. по 23.01.2020 року 
загальний показник захворюваністю на грип та ГРВІ, у порівнянні з 
попереднім тижнем, зріс на 28,8% (5618 проти 4363, у тому числі серед дітей 
до 17 років на 33,8%, серед дорослих -  на 16,4% Інтенсивний показник 
захворюваності склав 565,3 та вище епідемічного порогу (525,0) на 7,6%.

До стаціонарів госпіталізовано 174 хворих, що складає 3,1% від 
зональної кількості захворілих, у т.ч. діти -  113 осіб (65%).

Серед загальної кількості, що захворіли, основну питому вагу склали 
діти (до 74%). Зростання захворюваності реєструється у всіх вікових групах: 
0-4 роки -  21,5%, 5-14 років -  45,3% та 15-17 років -  19,7%.

За інформацією департаменту освіти та науки Одеської міської ради 
кількість відсутніх учнів в ДНЗ та школах міста Одеси станом 
на 27.01.2020 р. склала:

Київській район: кількість учнів 25264, із них відсутні по хворобі 
2837 учнів, що складає 11 % від загальної кількості.

Ліцей «Гармонія». Згідно із наказом № з 27.01.2020 р. закрито 2 класи.
ОЗОШ № 28. Згідно із наказом № з 27.01.2020 р. закрито 2 класи.
ОЗОШ № 82. Згідно із наказом № з 27.01.2020 р. закрито 2 класи.
ОЗОШ № 72. Згідно із наказом № з 27.01.2020 р. закрито 3 класи.

Суворовський район: кількість учнів 30408, із них відсутні по хворобі 
3269 учнів, що складає 11 % від загальної кількості.

ОЗОШ № ЗО. Згідно із наказом № 9 від 24.01.2020 р. з 27.01.2020 р. 
по 31.01.2020 р. закрито 1 клас (1-А) (ГРВІ).

ОЗОШ № 11. Згідно із наказом № 9 від 21.01.2020 р. з 22.01.2020 р. 
по 27.01.2020 р. закрито 1 клас (3-Б) (ГРВІ).

ОЗОШ № 15. Згідно із наказом № 13 від 20.01.2020 р. з 21.01.2020 р. 
по 23.01.2020 р. закрито 1 клас (1-Б) (ГРВІ).



ОЗОШ № 113. Згідно із наказом № 04-аг від 22.01.2020 р. з 23.01.2020 р. 
по 27.01.2020 р. закрито 4 класи (5-Б; 6-Б; 7-А; 7-Б) (ГРВІ).

ОЗОШ № 111. Згідно із наказом № 15-о від 22.01.2020 р. з 23.01.2020 р. 
по 27.01.2020 р. закрито 3 класи (1-Б; 2-А; 2-Г) (ГРВІ). Згідно із наказом 
№ 15-о від 22.01.2020 р. з 27.01.2020 р. по 31.01.2020 р. закрито 2 класи 
(1-Г; 2-Д).

Гімназія № 7. Згідно із наказом № 10-Г від 23.01.2020 р. з 24.01.2020 р. 
по 29.01.2020 р. закрито 1 клас (2-П) (ГРВІ). Згідно із наказом № 14-г 
від 24.01.2020 р. з 27.01.2020 р. по 31.01.2020 р. закрито 3 класи (1-Р; 3-Н; 1-Н) 
(ГРВІ).

ОЗОШ № 13. Згідно із наказом № 01-Г від 23.01.2020 р. з 23.01.2020 р. 
по 30.01.2020 р. закрито 2 класи (5-І; 4-Д) (ГРВІ). Згідно із наказом № 02-Г 
від 27.01.2020 р. з 27.01.2020 р. по 02.02.2020 р. закрито 2 класи (-Г; 7-Г) 
(ГРВІ).

ОНВК № 49. Згідно із наказом № 13 від 24.01.2020 р. з 27.01.2020 р. 
по 29.01.2020 р. закрито 6 класів (6-В; 7-Д; 1-А; 3-В; 11 -Б; 3-Є) (ГРВІ).

ОЗОШ № 14. Згідно із наказом № 44 від 27.01.2020 р. з 27.01.2020 р. 
по 31.01.2020 р. закрито 1 клас (1-Г).

ОДНЗ № 274. Згідно із наказом № 23 від 21.01.2020 р. з 22.01.2020 р. 
по 27.01.2020 р. закрита середня група № 9 (ГРВІ).

ОДНЗ № 121. Згідно із наказом № ЗО від 21.01.2020 р. з 22.01.2020 р. 
по 28.01.2020 р. закрита молодша група № 6 (ГРВІ).

ОДНЗ № 203. Згідно із наказом № 17 від 27.01.2020 р. з 27.01.2020 
по 31.01.2020 р. закрита молодша група № 7.

ОДНЗ № 295. Згідно із наказом № 71 від 27.01.^020 р. з 27.01.2020 р. 
по 31.01.2020 р. закрита старша група № 14.

ОДНЗ № 307. Згідно із наказом № 25 від 27.01.2020 р. з 27.01.2020 р. 
по 31.01.2020 р. закрито 2 групи (ясельна № 9, № 10) (ГРВІ).

Малиновський район: кількість учнів 22015, із них відсутні по хворобі 
2217 учнів, що складає 10 % від загальної кількості.

ОЗОШ № 60. Згідно із наказом № 8 від 20.01.2020 р. з 20.01.2020 р. 
по 27.01.2020 р. закрито 1 клас (1-Б (54%)); з 21.01.2020 р. 
по 28.01.2020 р. закрито 1 клас (1-В (64%)) (ГРВІ).

ОЗОШ № 25. Згідно із наказом № 4 від 20.01.2020 р. з 21.01.2020 р. 
по 27.01.2020 р. закрито 1 клас (9-А (45,5%). Згідно із наказом •№ 6 
від 22.01.2020 р. з 23.01.2020 р. по 29.01.2020 р. закрито 1 клас (11-А (51,9%) 
(ГРВІ).

ОЗОШ № 103. Згідно із наказом № 19 від 22.01.2020 р. з 23.01.2020 р. 
до особливого розпорядження закрито 1 клас (2-В) (ГРВІ).

ОСШ № 69. Згідно із наказом № 15 від 23.01.2020 р. з 24.01.2020 р. 
по 30.01.2020 р. закрито 1 клас (5-В) (ГРВІ).

ОЗОШ № 95. Згідно із наказом № 22 від 27.01.2020 р. з 27.01.2020 р. 
по 31.01.2020 р. закрито 2 класи (2-А; 2-Б) (ГРВІ).

ОНВК № 53. Згідно із наказом № 45 від 27.01.2020 р. з 27.01.2020 р. 
по 03.02.2020 р. закрито 1 клас (1-В) (ГРВІ).



ОСШ № 54. Згідно із наказом № 5 від 27.01.2020 р. з 27.01.2020 р. 
по 03.02.2020 р. закрито 2 класи (1-А; 1-Б) (ГРВІ).

Приморський район: кількість учнів 24488, із них відсутні по хворобі 
2324 учні, що складає 9 % від загальної кількості.

Ліцей "Європейський". Згідно із наказом № 12-0 від 21.01.2020 р. 
з 22.01.2020 р. до особливого розпорядження закрито 2 класи (6-В; З-А) 
(ГРВІ). .

ОЗОШ № 52. Згідно із наказом № 14 від 21.01.2020 р. з 22.01.2020 р. до 
особливого розпорядження закрито 2 класи (1-А; 1-Б) (ГРВІ).

ОЗОШ № 68. Згідно із наказом № 23 від 27.01.2020 р. з 27.01.2020 р. 
до 03.02.2020 р. закрито 1 клас (2-Б) (ГРВІ).

Заклади освіти, підпорядковані ДОН ліцей «Ланжеронівський», кількість 
учнів 899, із них відсутні по хворобі 60 учнів, що складає 7 % від загальної 
кількості.

Загалом по місту Одесі:
Загальноосвітні заклади: кількість учнів 103074, із них відсутні по 

хворобі 10707 учнів, що складає 10 % від загальної кількості.
Дошкільні навчальні заклади: кількість учнів 30128, із них відсутні по 

хворобі 2319 учнів, що складає 8 % від загальної кількості.
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., затвердженим протоколом засідання комісії з питань ТЕБ та 
НС виконавчого комітету Одеської міської ради від 18.11.2016 року № 16, 
комісія

ВИРІШИЛА:

• 1. Доручити в.о. директора департаменту охорони здоров'я Одеської 
міської ради Гончаренко Н.В.:

1.1. Забезпечити роботу поліклінічних закладів протягом 7 днів тижня.
1.2. Забезпечити готовність лікувально-профілактичних закладів до 

підвищення захворюваності на грип та ГРВІ, готовність госпітальної бази, 
наявність необхідного запасу противірусних препаратів, зокрема «Таміфлю», 
засобів індивідуального захисту, дезінфекційних та антисептичних засобів, 
спеціальної медичної апаратури.

Протягом епідсезону.

1.3. Посилити протиепідемічний режим (вологе прибирання приміщень з 
дезінфікуючими засобами, провітрювання, ультрафіолетове опромінювання).

1.4. У відділеннях стаціонарних закладів охорони здоров’я заборонити 
відвідування хворих до особливого розпорядження.



1.5. Розробити графік роботи додаткового залучення медичних 
працівників і автотранспорту з обслуговування хворих грипом в розрізі 
кожного закладу охорони здоров’я.

1.6. Забезпечити відбір та доставку секційного матеріалу від померлих з 
підозрою на грип та його ускладнення (пневмонія тощо) до вірусної 
лабораторії «Централізована імуно-вірусологічна лабораторія з діагностикою 
СНІДу та інших особливо небезпечних інфекцій» ДУ «Одеський обласний 
лабораторний, центр МОЗ України».

Протягом епідсезону.

1.7. Забезпечити працюючий медичний персонал закладів охорони 
здоров’я засобами індивідуального захисту.

Протягом епідсезону.

1.8.3 метою організації надання стаціонарної медичної допомоги 
хворим на грип та ГРВІ відповідно до діючих протоколів в епідсезоні 2019- 
2020 рр. ввести в дію план перепрофілювання ліжкового фонду для ургентної 
госпіталізації.

Термін -  з 28.01.2020 р.

1.9. Забезпечити надання медичної допомоги хворим, на грип, ГРВІ та 
коронавірус відповідно до вимог діючих протоколів лікування та 
рекомендацій МОЗ України.

Термін -  постійно.

2. Доручити директору департаменту освіти та науки Одеської міської 
ради Буйневич О.В.:

2.1. Достроково призупинити навчальний процес у закладах міста Одеси 
з 28 січня 2020 року.

2.2. У випадку перевищення 20% рубежу дітей, що захворіли, терміново 
призупинити навчальний процес у закладах дошкільної освіти. Щоденно 
о 09.00, 14.00 та 17.00 інформувати голову та заступників комісії щодо стану 
дітей, що захворіли, у закладах дошкільної освіти.

2.3. Терміново підготувати лист до ООДА щодо вжиття превентивних 
заходів у підпорядкованих закладах освіти.

2.4. Рекомендувати закладам загальної середньої та дошкільної освіти 
приватної форми власності призупинити навчальний процес до кінця 
епідсезону.

3. Рекомендувати закладам вищої освіти звернутися до Ради ректорів 
Одеського регіону відносно подальших дій щодо введення обмеження доступу 
до гуртожитків, а також забезпечення проведення превентивних заходів,



дезінфекції приміщень, посилення уваги за особами, які мають ознаки 
захворювань на ГРВІ.

4. Заступнику міського голови Котляру А.І. забезпечити проведення 
профілактичних бесід із задіяним персоналом з приводу особистої гігієни та 
захисту на пунктах обігріву і забезпечити особовий склад засобами 
індивідуального захисту.

г'~ ' і

5. Доручити директору департаменту транспорту, зв’язку та організації 
дорожнього руху Одеської міської ради Ільку О.В., в.о. директора 
КП «Міжнародний аеропорт Одеса» Макогонюк О.О., регіональній філії 
«Одеська Укрзалізниця», ТОВ «Міжнародний автовокзал Одеса», Південному 
регіональному управлінню Державної прикордонної служби України 
забезпечити:

5.1. Працюючий персонал засобами індивідуального захисту та 
проведення превентивних заходів.

5.2. Моніторинг осіб, які прибувають до міста Одеси, особливо осіб, які 
прибувають з територій, на яких зафіксовано спалахи коронавірусу 2019- 
nCoV. У випадку виявлення осіб з ознаками даного захворювання негайно 
інформувати голову та заступників голови комісії.

6. Директору департаменту інформації та зв’язків з громадськістю 
Одеської міської ради та керівникам телекомпаній та радіомовлення сприяти 
органам охорони здоров’я у систематичному висвітленні ситуації із 
захворюваності на ГРВІ та грип та заходах профілактики у засобах масової 
інформації.

7. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Голова комісії Г.Л. Труханов

Секретар комісії С.Ю. Багдонас


