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За інформацією ДУ «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони 
здоров’я України» в епідемічному сезоні 2019-2020 років в Україні 
циркулюватимуть штами вірусів подібні до А/ВгізЬапе/02/2018(НШ1 )рс1т09, 
А/Капзаз/14/2017(НЗХ2), В/Со1огабо/06/2017 (лінія В/Уіс1жіа/2/87),
В/РЬикеї/З073/2013 (лінія B/Yamagata/16/88). Очікуються дві хвилі підйому 
захворюваності: у грудні та наприкінці січня — на початку лютого, з 
можливим піком на 4-му тижні 2020 року.

За даними Державної установи «Черкаський обласний лабораторний 
центр Міністерства охорони здоров’я України» в Черкаській області за 46-й 
тиждень 2019 року (з 09.11.19 по 15.11.19 року) захворіло 5066 осіб, що 
склало 0,4% від загальної кількості населення. Показник загальної, 
захворюваності на 100 тис. населення склав 421,21, що на 18,1% нижче 
епідемічного порогу по області.

З числа захворілих -  3134 дитини віком до 17 років (61,9%). Серед 
захворілих дітей найбільше у віковій категорії 5-14 років (45,7%).
Порівняно з минулим тижнем рівень захворюваності серед дітей до 17 років, 
знизився на 0,5 %, серед дорослих збільшився на 4,3% .
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Перевищення епідпорогу не зареєстровано на жодній адміністративній 
території. і.

Госпіталізовано 198 осіб (3,9% від числа захворілих). За звітній тиждень і  
області не зареєстровано летальних випадків від грипу.

Показники захворюваності на 100 тисяч населення за звітний тиждень 
були вище обласного в Золотоніському районі - 677,24, м Черкаси -  587,36, 
Христинівському -  533,61, Городищенському - 518,07, К- Шевченківському - 
447,79, Кам’янському - 444,93 районах.

Враховуючи викладене, з метою попередження загострення санітарно- 
епідемічної ситуації, пов’язаної з очікуваним епідемічним сезоном 
захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції, грип та на виконання 
наказу Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області 
від 19.10.2018 року №1964-ОД «Про заходи щодо профілактики грипу та 
ГРІ», пропоную:
- до початку очікуваного підйому захворюваності, розробити профілактичні 
заходи щодо попередження в ' підпорядкованому закладі спалаху 
захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип та забезпечити 
їх виконання;
- постійно вживати заходи щодо дотримання температурного режиму у 
навчальних закладах, що визначено наказом МОЗ України від 06.11.2015 
№732 «Про затвердження нормативно-правових актів з питань організації та 
проведення санітарно-протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання 
виникненню і поширенню грипу та гострих респіраторних інфекцій»;
- забезпечувати оптимальні умови перебування дітей у приміщеннях 
навчальних закладів, в тому числі: приведення кількості дітей у відповідністІ 
до гігієнічних вимог наповнюваності класів (груп); використання приміщень 
лише за призначенням; використання дезінфекційних засобів лише тих, що 
дозволені до застосування законодавством; регулярно і правильно 
провітрювати приміщення; забезпечити щоденне вологе прибирання 
приміщень, за необхідності з використанням дезінфекційних засобів;
- до 01.12.2019 року провести профілактичні щеплення проти грипу особам 
медичного та епідемічного ризику.

Про прийняті заходи прошу інформувати Смілянське міськрайонне 
управління Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській 
області на електронну адресу Бтіїа san@ukr.net до 01.12.2019р.
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