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Про створення оперативного штабу
з реагування на епідемічну ситуацію з
кору у Вижницькому районі
Відповідно до пункту 5 статті 22, пункту 9 частини 1 статті 39, частини 1
статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 11 Закону
України «Про захист населення від інфекційних хвороб», на виконання
доручення голови облдержадміністрації від 26.11.2018 року № 119-Ф, з метою
координації протиепідемічних заходів щодо кору у Вижницькому районі
1. Утворити при районній державній адміністрації оперативний штаб з
реагування на епідемічну ситуацію з кору у Вижницькому районі (далі Оперативний штаб) та затвердити його персональний склад, що додається.
2. Голові оперативного штабу забезпечити:
1) на період росту захворюваності, щоденний моніторинг ситуації із
захворюваністю на кір на території району та стан вакцинації від кору та від
інших захворювань;
2) проведення аналізу та контролю за епідемічною ситуацією з кору та
ефективністю заходів з імунопрофілактики, координацію заходів щодо
організації моніторингу епідемічної ситуації в районі, взаємодію з місцевими
органами виконавчої влади, закладами охорони здоров’я, спеціалістами різного
профілю;
3) залучення спеціалістів державних, комунальних, відомчих закладів
охорони здоров’я для виконання завдань оперативного штабу та координацію
дій щодо попередження ускладнення епідемічної ситуації з кору на території
району;
4) проведення засідань оперативного штабу відповідно до прогнозованої
та наявної епідемічної ситуації;
5) інформування голови районної державної адміністрації про роботу
Оперативного штабу.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації І. Т. Романюка.

Голова районної
державної адміністрації

Р. Сенчук

в

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження районної
державної адміністрації
« І 1 » ІЛЛбП1 0 ^ 2018 р. №

/

//

Персональний склад
оперативного штабу з реагування на епідемічну ситуацію з кору у
Вижницькому районі
Романюк Ілля Танасійович - перший заступник голови райдержадміністрації,
голова штабу
Гулей Лариса Михайлівна - в.о. завідувача Вижницького міжрайонного
відділу лабораторних досліджень Державної установи «Чернівецький
обласний лабораторний центр» секретар штабу (за згодою)
Митринюк Федір Володимирович - головний лікар КУ «Вижницька ЦРЛ
Паламарюк Дмитро Георгійович - т.в.о. керівника КНП Вижницької міської
ради «Центр первинної медичної допомоги» (за згодою)
Приньковський Василь Георгійович - головний лікар КНП «Вашківецький
Центр первинної медико-санітарної допомоги» (за згодою)
Козоріз Таміла Анатолієвна - головний лікар КНП «Берегометський Центр
первинної медико-санітарної допомоги» (за згодою)
Андрич Михайло Георгійович - начальник відділу освіти Вижницької
райдержадміністрації (за згодою)
Заєць Ася Леонідівна - в.о. начальник відділу освіти Вижницької міської
ради (за згодою)
Лучак Володимир Петрович - начальник відділу освіти Вашківецької міської
ради (за згодою)

Завідувач сектору
цивільного захисту населення
районної державної адміністрації

Р. Довганюк

