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Запрошені: за окремим списком

Про продовження карантину у загальноосвітніх навчальних закладах 
Черкаського району у зв’язку із захворюваннями учнів на грип та гострі

респіраторні вірусні інфекції
(Коренюк П. В., Григорчук Л. В., Гуськов М. В., Пантюхіна Г. А.)

У зв ’язку із збільшенням захворювань на грип та гострі респіраторні 
вірусні інфекції учнів загальноосвітніх шкіл Черкаського району, 
на позачергових засіданнях комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 
та надзвичайних ситуацій Черкаської районної державної адміністрації 
від 31.01.2020 (протокол № 2) та від 07.02.2020 (протокол №  4) були прийняті 
рішення щодо призупинення навчального процесу у загальноосвітніх школах 
Черкаського району з 03.02 по 10.02.2020.

Станом на 10.02.2020, відповідно до даних наданих відділом освіти, 
культури, молоді та спорту Черкаської районної державної адміністрації, 18% 
учнів шкіл району продовжує хворіти. У окремих школах кількість хворих 
перевищує 20% (Кумейківська ЗОШ І-Ill ступеню, Яснозірська ЗОНІ І-ІІІ 
ступеню, Ш елепуська ЗОШ І-Ill ступеню, Мошнівська ЗОШ І-ІІІ ступеню, 
Думанецька ЗОШ І-ІІІ ступеню, Чорнявський НВК). Кількість хворих, станом 
на 10.02.2020, в окремих навчальних закладах, збільшилася у порівнянні 
з 07.02.2020.

Згідно даних наданих Комунальним неприбутковим підприємством 
“Черкаський районний центр первинної медико-санітарної допомоги” 
Черкаської районної ради у Черкаському районі кількість захворювань на ГРВІ 
висока, ця кількість не перевищує епідеміологічного порогу, пік 
захворюваності станом на 10.02.2020 не подоланий.

З метою належного реагування на ситуацію, що склалася, та недопущення 
збільшення хворих на ГРВІ комісія вирішила:



1. Відділу освіти, культури, молоді та спорту Черкаської районної 
державної адміністрації (Григорчук Л. В.):

продовжити карантин у навчальних закладах району до 14.02.2020;
термін -  з 10.02.2020

14.02.2020 до 14.00 вивчити стан щодо захворювань на ГРВІ серед учнів 
загальноосвітніх шкіл району та внести на розгляд комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій пропозиції, щодо відновлення 
навчального процесу.

2. Рекомендувати сільських головам, головам ОТГ розглянути питання 
доцільності роботи дошкільних навчальних закладів та загальноосвітніх 
навчальних закладів, які перебувають у їхньому підпорядкуванні, у зв ’язку 
із захворюваннями на ГРВІ.

3. Контроль за виконанням рішення комісії покласти на відділ освіти, 
культури, молоді та спорту Черкаської районної державної адміністрації 
та головного спеціаліста з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії 
з правоохоронними органами Черкаської районної державної адміністрації.

термін -  негайно

Заступник голови державної адміністрації, 
перший заступник голови комісії

Секретар комісії Андрій БІЛОУС


