
Додаток 1 
Затверджено

рішенням Стрийської місцевої комісії з питань ТЕБ і НС  
(Протокол № 28 від 22.09.2021 р.)

ПЛАН
готовності та реагування під час епідемічного сезону захворюваності на грип  та ГРВІ 2021 – 2022 року

 в умовах поширення коронавірусної хвороби, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2 (COVID-19)

№ 
з/п

Зміст заходу Термін 
виконання

Виконавці

1 2 3 4
1. Організаційні заходи

1.1 Забезпечити виконання вимог наказу МОЗ  України від 17.05.2019 № 1126 
„Про затвердження Порядку організації проведення  епідеміологічного 
нагляду та грипом  та гострими  вірусними інфекціями, заходів з готовності 
в міжепідемічний період і реагування під час епідемічного сезону 
захворюваності на грип та ГРВІ“ в межах компетенції.

Постійно Моршинське управління ГУ 
Держпродспоживслужби у Львівській області, 
Стрийський міськрайонний центр ДУ „ЛОЛЦ  МОЗ 
України“.

1.2 Передбачити кошти на придбання вакцини проти сезонного грипу для груп 
підвищеного ризику.

Жовтень Директори КНП „Стрийська центральна міська 
лікарня“,  „Стрийська міська лікарня“, „Стрийська 
дитяча лікарня“, „Стрийська центральна районна 
лікарня“, „Стрийський пологовий будинок“.

1.3 Здійснювати вибіркові моніторингові візити в заклади загальної середньої 
освіти, заклади охорони здоров’я з питань готовності до роботи в період 
поширення корона вірусної хвороби SARS-CoV-2 (COVID-19) та 
підвищеного рівня захворюваності на грип.

Вересень 2021 – 
лютий 2022

Моршинське управління ГУ 
держпродспоживслужби у Львівській області

1.4 Проводити щоденний моніторинг епідемічної ситуації щодо захворюваності 
на грип, ГРВІ та SARS-CoV-2 (COVID-19) серед населення територіальної 
громади.

Постійно Стрийський міськрайонний центр ДУ „ЛОЛЦ МОЗ 
України“

1.5 Інтерактивно проводити роз’яснювальну роботу з населенням щодо 
дотримання здорового способу життя та заходів профілактики грипу, у тому 
числі необхідної вакцинації, правил профілактики SARS-CoV-2 
(COVID -  19)

Постійно Стрийський міськрайонний центр ДУ „ЛОЛЦ  МОЗ 
України“
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1.6 Рекомендувати керівникам та власникам суб’єктів господарювання 

незалежно від форми власності проводити вакцинопрофілактику проти 
сезонного грипу своїх працівників, у тому числі за кошти суб’єктів 
господарювання.

Вересень – 
Листопад 

Керівники підприємств, установ та організацій 
незалежно від форми власності, Стрийський 
міськрайонний центр ДУ „ЛОЛЦ МОЗ України у 
Львівській області“.

1.7 При перевищення епідемічних порогів або вираженій тенденції росту 
захворюваності на грип та ГРВІ вживати заходів обмежувального характеру 
шляхом тимчасового призупинення навчального процесу у закладах 
загальної середньої освіти на 7 – 10 днів.

При ускладненні 
епідемічної 

ситуації з грипу 
та ГРВІ

Стрийський міськрайонний центр ДУ „ЛОЛЦ МОЗ 
України у Львівській області“, управління освіти 
міської ради, управління держпродспоживслужби 
ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області.

1.8 Рекомендувати проводити у виробничих приміщеннях комунальних 
підприємств та в місцях масового перебування населення провітрювання не 
рідше одного разу на дві години по 10 хвилин та вологе прибирання 
приміщень з використанням дезінфікуючих засобів.

Постійно Управління житлово-комунального господарства 
міської  ради, старости сільських населених пунктів

1.9 Проводити контроль за перебуванням на самоізоляції не вакцинованих 
контактних та тих, що не хворіли на коронавірус впродовж останніх 6-ти 
місяців, контактних з особами, що хворіють на COVID – 19 та хворих, що 
перебувають на амбулаторному лікуванні.

Постійно Амбулаторія Сімейних лікарів, Стрийський 
ЦПМСД, Стрийське районне управління НП ГУ 
НПУ у Львівській області.

1.10 Проводити широке інформування населення щодо постанови Головного 
державного санітарного лікаря України № 13 „Про організацію заходів з 
імунізації в умовах пандемії коронавіруснної хвороби (COVID – 19)“ від 22 
квітня 2020 року , зокрема, що відповідно до п. 5.4 Переліку медичних 
протипоказань та застережень до проведення профілактичних щеплень, 
затвердженого наказом МОЗ України від 11.10.2019 та рекомендацій ВООЗ 
карантинні заходи не є проти показом до профілактичної вакцинації, в т.ч. 
проти грипу.

Постійно Амбулаторія Сімейних лікарів, Стрийський 
ЦПМСД, Стрийське районне управління НП ГУ 
НПУ у Львівській області Стрийський 
міськрайонний центр ДУ „ЛОЛЦ МОЗ України у 
Львівській області“, управління освіти міської ради..

2. У закладах охорони здоров’я
2.1  Проводити щомісячно навчання з подальшим контролем щодо техніки 

антисептичної обробки рук та правил використання засобів індивідуального 
захисту, правил „кашльового етикету“, правил інфекційного контролю для 
медичних працівників закладів охорони здоров’я.

Протягом 
епідемічного 

сезону

Керівники закладів охорони здоров’я територіальної 
громади, Стрийський міськрайонний центр ДУ 
„ЛОЛЦ МОЗ України у Львівській області“.

2.2 Проводити тренінги для медичного персоналу закладів охорони здоров’я з 
питань проведення швидких тестів на грип (імунохроматографічний метод) 

Вересень – 
жовтень 

Стрийський міськрайонний центр ДУ „ЛОЛЦ МОЗ 
України у Львівській області“.
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2.3 Забезпечити сортування пацієнтів з ознаками ГРВІ шляхом постановки 

швидких тестів на грип. При позитивному тесті на грип  скеровувати при 
потребі на госпіталізацію у визначені заклади охорони здоров’я. При 
від’ємному тесті – у заклади охорони здоров’я для госпіталізації хворих на 
COVID – 19. 

Протягом 
епідемічного 

сезону

Керівники закладів охорони здоров’я.

2.4 З метою експрес діагностики грипу забезпечити заклади охорони здоров’я 
експрес – тестами „Грип А + В“ 

Вересень – 
грудень 

Відділ охорони здоров’я. 

2.5 Забезпечити виконання тимчасового алгоритму поводження з тілами осіб, 
померлих від гострої респіраторної вірусної інфекції, в т. ч. і грипу та 
заповнення уніфікованої форми, доставки секційного матеріалу у 
вірусологічну лабораторію ДУ „Львівський обласний лабораторний центр 
МОЗ України“ для проведення дослідження.

Постійно Керівники закладів охорони здоров’я.

2.6  Забезпечити надання своєчасної достовірної інформації про кількість 
зареєстрованих випадків ГРВІ, в т. ч. грипу до ДУ „Львівський обласний 
центр контролю та профілактик хвороб МОЗ України“ 

Постійно Керівники закладів охорони здоров’я

2.7  Забезпечити надання інформації щодо померлих від ГРВІ, в т. ч. грипу до 
ДУ „Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ 
України“.

Постійно Керівники закладів охорони здоров’я.

2.8 Забезпечити надання своєчасної достовірної інформації про кількість осіб 
груп ризику, котрим  проведені щеплення проти грипу до ДУ „Львівський 
центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України“.

Протягом 
епідемічного 

сезону

Керівники закладів охорони здоров’я.

2.9 Забезпечити роботу медичного персоналу з використанням засобів 
індивідуального захисту згідно вимог наказу МОЗ України № 772 від 
28.03.2020 „Організація надання медичної допомоги хворим на COVID – 19“ 
зі змінами.

При ускладненні 
епідемічної 

ситуації

Керівники закладів охорони здоров’я

2.10 Забезпечити дотримання вимог інфекційного контролю в закладах охорони 
здоров’я.

Постійно Керівники закладів охорони здоров’я

2.11  Забезпечити належну кількість противірусних та протимікробних 
препаратів, дезінфікуючих засобів, засобів індивідуального захисту. 

При ускладненні 
епідситуації

Керівники закладів охорони здоров’я.

2.12  Організувати та забезпечити роботу відділень, кабінетів для прийому 
пацієнтів із симптомами ГРВІ з максимальним розмежуванням потоків 
здорових та хворих осіб. 

Постійно Керівники закладів охорони здоров’я

1 2 3 4
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2.13  Застосувати практику вакцинації вагітних проти грипу, незалежно від 
терміну вагітності.

Постійно Керівники закладів охорони здоров’я

2.14  Забезпечити пере профілізацію закладів охорони здоров’я (не менше 25% 
ліжкового фонду) на випадок зростання числа хворих на грип (не задіюючи 
відділення, визначені на госпіталізацію осіб з підозрою та підтвердженим 
COVID – 19) відповідно до затвердженого плану міської ради. Забезпечити 
оснащення щонайменше половини ліжкового фонду матеріально-технічним 
обладнанням для постачання кисню в палатах. Скан-копію планів 
скерувати до 30.09.2021 року в департамент охорони здоров’я 
облдержадміністрації.

До 30.09.2021 Керівники закладів охорони здоров’я

2.15 Забезпечити ефективну роботу вентиляційних систем та УФ-випромінювачів 
у підпорядкованих закладах. 

Постійно Керівники закладів охорони здоров’я

2.16 При ускладненні епідемічної ситуації з грипу та ГРВІ передбачити зміну 
роботи поліклінік, у разі необхідності переходити не семиденний робочий 
тиждень з метою оперативного забезпечення потреб населення в медичній 
допомозі та забезпечити можливість надання медичної допомоги населенню 
на дому та в амбулаторних умовах в період пікових навантажень на систему 
охорони здоров’я шляхом створення відповідних мобільних бригад.

При ускладненні 
епідемічної 

ситуації з грипу 
та ГРВІ

Керівники закладів охорони здоров’я

2.20 Забезпечити обстеження та лікування хворих на грип, ГРВІ та COVID – 19 
підлягаючих контингентів населення відповідно до діючих нормативно-
правових вимог. 

Постійно до 
відміни

Керівники закладів охорони здоров’я

2.21 Забезпечити виконання постанови Головного державного санітарного лікаря 
№ 44 „Про внесення змін до Тимчасових рекомендацій щодо безпечного 
поводження з тілами померлих осіб з підозрою або підтвердженням корона 
вірусної хвороби  COVID – 19“.

Постійно до 
відміни

Керівники закладів охорони здоров’я, старости 
сільських населених пунктів.

2.22 Забезпечити контроль за дотриманням самоізоляції невакцинованими двічі 
проти корона вірусу та тими, що не хворіли на корона вірусну хворобу 
впродовж 14 днів з моменту контакту.

Постійно до 
відміни

Керівники закладів охорони здоров’я, Стрийський 
міськрайонний центр ДУ „Львівський ЛОЛЦ МОЗ 
України у Львівській області“

1 2 3 4
4



3. У закладах загальної середньої освіти, дошкільної освіти, коледжі та ВПУ
3.1 Забезпечити подання до Моршинського управління  ГУ 

Держпродспоживслужби у Львівській області,  Стрийського міськрайонного 
лабораторного центру ДУ „ЛОЛЦ  МОЗ України“, департаменту охорони 
здоров’я облдержадміністрації, позачергових повідомлень про виникнення 
масових захворювань на грип, ГРВІ та коронавірусну хворобу.

При ускладненні 
епідемічної 

ситуації з грипу 
та ГРВІ

Начальник управління освіти міської ради, 
директори коледжу та ВПУ.

3.2 Формувати у дітей та молоді засади здорового способу життя, профілактики 
захворюваності, збереження і зміцнення здоров’я учасників навчально-
виховного процесу. 

Постійно Начальник управління освіти міської ради, 
директори коледжу та ВПУ.

3.3 Забезпечити виконання постанов Головного санітарного лікаря України. Щорічно Начальник управління освіти міської ради, 
директори коледжу та ВПУ.

3.4 Забезпечити дотримання повітряно-температурного режиму та належну 
роботу опалювальної мережі в приміщеннях підпорядкованих закладів.

Щорічно в 
осінньо-зимовий 

період

Начальник управління освіти міської ради, 
директори коледжу та ВПУ, директори СЗОШ.

3.5 Проводити провітрювання приміщень, класів, кабінетів, спортивних, 
актових залів, рекреацій під час кожної перерви при відсутності дітей

Постійно Начальник управління освіти міської ради, 
директори коледжу та ВПУ, директори СЗОШ та 
ДНЗ. 

3.6 Забезпечити контроль за дотриманням дітьми та персоналом правил 
особистої гігієни, в т. ч. гігієни рук та „кашльового етикету“ в усіх закладах 
освіти.

Постійно Начальник управління освіти міської ради, 
директори коледжу та ВПУ, директори СЗОШ та 
ДНЗ. 

3.7 Забезпечити дотримання на харчоблоках підпорядкованих закладів 
санітарно-гігієнічного та дезінфекційного режиму щодо миття та 
знезараження столового, кухонного посуду, розробного інвентарю та 
технологічного обладнання із застосуванням миючих та дезінфікуючих 
засобів, дозволених для  Міністерством охорони здоров’я України.

Постійно при 
ускладненні 
епідемічної 

ситуації з грипу 
та ГРВІ

Керівники закладів загальної середньої  освіти і 
закладів дошкільної освіти.

3.8 Забезпечити наявність у санвузлах  підпорядкованих закладів дозаторів із 
милом, одноразових паперових рушників, незнижувального двотижневого 
запасу дезінфекційних засобів, що дозволені до використання МОЗ. 

Постійно Керівники закладів загальної середньої  освіти і 
закладів дошкільної освіти.

3.9  Забезпечити щоденне проведення обліку та аналізу захворюваності на грип, 
корона вірусну хворобу та інші ГРВІ серед дітей та персоналу в закладах 
освіти. При виявленні росту захворюваності серед дітей інформувати  
Стрийський міськрайонний лабораторний центр ДУ „ЛОЛЦ  МОЗ України“, 
Моршинське  управління ГУ Держпродспоживслужи у Львівській області, 
відділ  охорони здоров’я виконавчого комітету міської ради  з метою 

При ускладненні 
епідемічної 

ситуації з грипу 
та ГРВІ

Начальник управління освіти міської ради, 
керівники закладів загальної середньої освіти і 
закладів дошкільної освіти, директори коледжу та 
ВПУ.
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прийняття рішення про призупинення навчально-виховного процесу (за 
відсутності 20% від загальної кількості учнів з причини захворювання на 
грип та ГРВІ)

1 2 3 4
3.10 Не допускати до навчання дітей та до роботи працівників з ознаками 

захворювання на ГРВІ.
Постійно Керівники закладів загальної середньої освіти до 

закладів дошкільної освіти.
3.11  Забезпечити проведення в закладах дошкільної освіти знезараження 

повітряного середовища приміщень за допомогою УФО ламп при 
відсутності дітей протягом 30 хвилин з наступним провітрюванням.

При ускладнення 
епідемічної 

ситуації з грипу 
та ГРВІ

Керівники закладів дошкільної освіти.

3.12 Забезпечити організацію та проведення щоденного волого прибирання усіх 
приміщень в підпорядкованих закладах із застосуванням миючих і 
дезінфікуючих засобів дозволених для використання МОЗ.

Постійно Начальник управління освіти міської ради, 
керівники закладів загальної середньої освіти і 
закладів дошкільної освіти, директори коледжу та 
ВПУ.

3.13 Обмежити проведення масових урочистих, спортивних і святкових заходів з 
метою запобігання виникненню і розповсюдженню захворюваності на грип, 
корона вірусну хворобу та інші ГРВІ в організованих дитячих колективах 
відповідно до епідемічної ситуації.

При ускладненні 
епідемічної 

ситуації.

Начальник управління освіти міської ради, 
керівники закладів загальної середньої освіти і 
закладів дошкільної освіти, директори коледжу та 
ВПУ.

4. На об’єктах торгівлі та підприємств громадського харчування
4.1 Забезпечити неухильне виконання Постанов головного державного 

санітарного лікаря.
На період 

ускладненої 
епідситуації з 
грипу та ГРВІ

Керівники та власники суб’єктів господарювання

4.2 Не допускати до роботи працівників з ознаками респіраторних захворювань. При ускладненні 
епідситуації з 
грипу та ГРВІ

Керівники та власники суб’єктів господарювання

4.3 Забезпечити об’єкти громадського харчування, підприємств 
харчопереробної промисловості, продовольчої торгівлі, ринків 
незнижувальним запасом миючих та дезінфікуючих засобів, дозволених для 
застосування. 

Постійно Керівники та власники суб’єктів господарювання

4.4 Забезпечити посилений режим провітрювання приміщень, не рідше одного 
разу на 2 години.

При ускладненні 
епідемічної 

ситуації з грипу 
та ГРВІ

Керівники та власники суб’єктів господарювання
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4.5 Проводити щоденну дезінфекцію автотранспорту для перевезення харчових 

продуктів з використанням дозволених дезінфікуючих засобів.
Постійно Керівники та власники суб’єктів господарювання

4.6 Забезпечити персонал підпорядкованих закладів одноразовими рукавичками 
для проведення відпуску не розфасованих готових до споживання харчових 
продуктів, кулінарних виробів тощо.

Постійно Керівники та власники суб’єктів господарювання

4.7 Забезпечити дотримання температурного режиму у виробничих 
приміщеннях торгових та обідніх залів підприємств торгівлі та громадського 
харчування. 

Постійно Керівники та власники суб’єктів господарювання

4.8 Культивувати серед персоналу навички антисептичної обробки рук, 
„кашльового етикету“

Постійно Керівники та власники суб’єктів господарювання

5. У культурно-освітніх закладах
5.1 Не допускати до роботи працівників з ознаками респіраторних захворювань. Постійно Керівники та власники закладів
5.2 Забезпечити дотримання температурно - провітрювального режиму в 

приміщеннях, належну роботу систем вентиляції.
Постійно Керівники та власники закладів

5.3 Забезпечити щоденне вологе прибирання із застосуванням дезінфікуючих 
засобів приміщень кінотеатрів, будинків культури, виставкових залів, музеїв 
тощо.

Постійно Керівники та власники закладів

5.4 Забезпечити вакцинацію працівників проти грипу. Жовтень - 
грудень

Керівники та власники закладів

5.5 Забезпечити неухильне виконання Постанов головного державного 
санітарного лікаря України.

При ускладненні 
епідситуації з 
грипу та ГРВІ

Керівники та власники закладів

6. На об’єктах комунального господарства територіальної громади
6.1 Забезпечити вакцинацію працівників проти грипу. Жовтень - 

грудень
Керівники підприємств, установ та організацій

6.2 Не допускати до роботи працівників з ознаками респіраторної хвороби. Постійно Керівники підприємств, установ та організацій
6.3 Забезпечити безперебійну роботу водопровідних об’єктів та каналізаційних 

споруд.
Постійно Керівники підприємств, установ та організацій

6.4 Навчити працівників правилам використання спецодягу та засобів 
індивідуального захисту.

Постійно Керівники підприємств, установ та організацій

6.5 Проводити в приміщеннях провітрювання та вологе прибирання з 
використанням дезінфекційних засобів.

Постійно Керівники підприємств, установ та організацій
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6.6 Забезпечити вивезення твердих побутових відходів. Постійно Керівники підприємств, установ та організацій

6.7 Проводити періодичну дезінфекцію майданчиків для тимчасового зберігання 
твердих побутових відходів, сміттєзбірних контейнерів.

Постійно Керівники підприємств, установ та організацій

.8 Забезпечити дотримання працівниками правил миття рук та „кашлового 
етиекту“.

Постійно Керівники підприємств, установ та організацій

7. На об’єктах пасажирського автомобільного транспорту територіальної громади
7.1 Забезпечити недопущення виходу на лінію транспорту з несправною 

опалювальною системою салонів.
Постійно Директор ТзОВ „Стрийське АТП“, управління 

житлово-комунального господарства міської ради.
7.2 Організувати проведення вологого  прибирання пасажирського 

громадського транспорту після закінчення робочої зміни з використанням 
дезінфікуючих засобів, дозволених до використання.

Постійно Директор ТзОВ „Стрийське АТП“, управління 
житлово-комунального господарства міської ради.

7.3 Забезпечити вакцинацію персоналу проти грипу. Не допускати до роботи 
осіб з ознаками респіраторного захворювання.

При ускладненні 
епідситуації

Директор ТзОВ „Стрийське АТП“, управління 
житлово-комунального господарства міської ради.

8. На об’єктах господарювання незалежно від форми власності
8.1 Дотримуватись санітарно-гігієнічних вимог мікроклімату та режиму 

провітрювання приміщень, вологого прибирання з використанням 
дозволених дол. використання засобів дезінфекції.

Постійно Керівники та власники суб’єктів господарювання

8.2 Забезпечити осіб які працюють на відкритому повітрі, теплим одягом, 
приміщеннями для обігріву та харчування, дотримання температурного 
режиму у виробничих, адміністративних, побутових та інших приміщеннях, 
належну роботу систем вентиляції, проводити провітрювання в усіх 
приміщеннях не рідше одного разу на 2 години, а також під час обідніх та 
технічних перерв.

При ускладненні 
епідситуації з 
грипу та ГРВІ

Керівники та власники суб’єктів господарювання

8.3 Забезпечити дотримання питного режиму, умов для дотримання особистої 
гігієни працівників.

Постійно Керівники та власники суб’єктів господарювання

8.4 Передбачити тимчасове відсторонення від роботи працівників у разі появи у 
них симптомів ГРВІ.

При ускладенні 
епідситуації

Керівники та власники суб’єктів господарювання

8.5 Забезпечити вакцинацію працівників проти грипу. До ускладнення 
епідситуації

Керівники та власники суб’єктів господарювання

8.6 Забезпечити працівників милом та антисептиками для рук з метою 
дотримання ними правил особистої гігієни, навчити дотриманню правил „ 

Постійно Керівники та власники суб’єктів господарювання
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