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П Р О Т О К О  Л № 12
позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій Городоцької сільської ради

«09» жовтня 2021 року с. Городок

Головував: сільський голова, голова Комісії Сергій ПОЛІЩУК 
Присутні: члени комісії (за списком)

1. Про заходи з недопущення поширенню захворювання на поліомієліт 
на території Городоцької сільської ради.

(Інформує: Ханенко В.Л.)
З метою запобігання поширенню на території сільської ради поліомієліту, 

відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», 
наказів МОЗ України від 14 липня 1998 року № 196 «Про посилення заходів 
щодо попередження захворювань на поліомієліт в Україні», від 04 червня 
2014 року № 383 «Про організацію проведення додаткових заходів при 
ускладненні епідемічної ситуації з поліомієліту», у зв'язку із виявленням у 
Рівненському районі випадку захворювання дитини на поліомієліт типу 2, у 
відповідності до рішення позачергового засідання Комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Рівненської області (протокол 
від 09 жовтня 2021 року № ЗО), за результатами обговорення питання порядку 
денного, комісія вирішила:

1. КНП «Центр ПМСД «Медичний простір» Городоцької сільської ради:
1.1. Запровадити додатковий раунд імунізації дітей до 5 років вакциною ІПВ з 

11 до 22 жовтня з акцентом на те де відбулась подія.
Термін: негайно

1.2. Впродовж 90 днів продовжити раунди імунізації дітей до 5 років ІПВ або 
НОПВ незалежно від вакцинального статусу.

Термін: до 09 січня 2022 року
1.3. Активізувати роботу з виявлення випадків гострого в'ялого паралічу 

серед дітей до 15 років. У разі виявлення таких випадків на підпорядкованій
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території забезпечити термінове інформування ДУ «Рівненський обласний центр 
контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України».

2. Відділу освіти, культури, молоді та спорту Городоцької сільської ради
розглянути питання щодо:

недопущення до відвідування виховних, навчальних, оздоровчих та інших 
дитячих закладів дітей, які не щеплені проти поліомієліту; 

забезпечення таких дітей іншими формами навчання;
проведення з керівниками усіх релігійних конфесій особисті бесіди щодо 

важливості щеплень дітей у зв'язку з ускладненням ситуації з поліомієліту в 
області та проведення відповідної роз'яснювальної роботи серед членів релігійних 
громад.

3. КНП «Центр ПМСД «Медичний простір» Городоцької сільської ради
про проведену роботу проінформувати Комісію з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій сільської ради до 10 грудня 2021 року.

Термін: постійно

Секретар Комісії

Сільський голова, голова Комісії Сергій ПОЛІЩУК

Микола КОЧУРА


