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ГОРОДОЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА 
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ГОРОДОЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

вул. Шевченка4 с. Городок 35331, тел. (0362) 61-86-87 факс (0362)20-15-86,
E-mail: gorodoksrada@gmail.com, www.gorodok-gromada.gov.ua, Код ЄДРПОУ 04387183

П Р О Т О К О Л  № 4
позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій Городоцької сільської ради

«24» січня 2022 року с. Городок

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

Про питання профілактики грипу та гострих респіраторних вірусних 
інфекцій в Обарівському ліцеї Городоцької сільської ради Рівненського 
району Рівненської області.

(Інформація: Грисюка В.М.- відповідно до листа Обарівського ліцею Городоцької 
сільської ради від 24 січня 2022 року №  12 )

Проаналізувавши захворюваність з 17.01.2022 року по 24.01.2022 
встановлено, що загальна кількість хворих становить 209 дитини, що становить 
41 відсотків відповідно від загальної кількості учнів.

З урахуванням доповіді та за результатами обговорення питання порядку 
денного комісія вирішила:

1. Начальнику відділу освіти, культури, молоді та спорту Городоцької 
сільської ради Грисюку В.М.:

1.1. Для подальшого запобігання поширенню захворюваності, організувати 
освітній процес з використанням технологій дистанційного навчання у 
підпорядкованому закладі освіти, а саме: в Обарівському ліцеї Городоцької 
сільської ради Рівненського району Рівненської області з 25 січня по 28 січня 
2022 року, крім дошкільного підрозділу закладу.

1.2. Проводити санітарно-роз’яснювальну роботу серед батьків та 
педагогічного персоналу щодо заходів, які необхідно здійснювати для 
запобігання виникненню та поширенню грипу та гострих респіраторних 
захворювань.
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1.3. Дотримуватися повітряно-теплового режиму із забезпеченням 

підтримання температури в класах і кабінетах на рівні 17 - 20 С °, при відносній 
вологості 40 -  60 %  (безперебійна робота опалювальної мережі, своєчасне 
провітрювання приміщень при відсутності дітей) у класах, кабінетах, актових 
та спортивних залах тощо.

1.4. Проводити щоденне вологе прибирання приміщень навчальних 
закладів з використанням миючих і дезінфікуючих засобів.

1.5. Забезпечити медичний персонал навчального закладу достатньою 
кількістю медикаментів, засобами неспецифічної профілактики, 
дезінфекційними засобами.

1.6. Не допускати переохолодження дітей, заборонити перебування їх на 
вулиці без верхнього одягу.

1.8. Заборонити проведення масових заходів: спортивних змагань, 
екскурсій, тощо.

Термін: до 31 січня 2022року
2. КНП «Центр ПМСД «Медичний простір» Городоцької сільської 

ради узагальнювати та аналізувати дані щодо епідемічної ситуації із 
захворюваності на грип та гострі респіраторні інфекції серед населення 
Городоцької територіальної громади, приймати рішення у відповідності до 
чинного законодавства для запобігання поширенню вказаних інфекційних 
хвороб.

Термін: постійно
3. Заслухати доповідь начальника відділу освіти, культури, молоді та 

спорту Городоцької сільської ради Грисюка В.М. - щодо вирішення питання 
про подальші заходи профілактики грипу та гострих респіраторних вірусних 
інфекцій серед школярів.

Термін: 31 січня 2022 року
4. Відділу організаційного забезпечення, документообігу, інформаційної 

діяльності, комунікацій з громадськістю та доступу до публічної інформації
забезпечити оприлюднення на веб-сайті сільської ради відомостей про діючі 
протиепідемічні заходи, а також рішення прийняте Комісією з питань техногенно- 
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Городоцької сільської ради з цих 
питань. /

Сергій ПОЛІЩУК 

Микола КОНУРА

Сільський голова, голова Комісії

Секретар Комісії


