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ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖСАНЕПІДСЛУЖБИ
У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ДОРУЧЕННЯ

 09.04.2013                                      Ужгород                                           №  5


Про організацію літнього оздоровлення
і відпочинку дітей у 2013 році



На виконання розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 04.04.2013 № 111 «Про організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей у 2013 році» з метою забезпечення державного санепіднагляду за організацією літнього оздоровлення та відпочинку дітей в 2013 році, проведення аналізу ситуації щодо стану підготовки дитячих закладів оздоровлення і відпочинку дітей у 2013 році та їх функціонування, інформування Державної санітарно-епідеміологічної служби України та обласної державної адміністрації

ДОРУЧАЮ:


	Керівникам відокремлених структурних підрозділів Головного управління Держсанепідслужби у Закарпатській області:


	Забезпечити контроль за виконанням планових завдань з підготовки до відкриття дитячих закладів оздоровлення та відпочинку відповідно до мережі закладів, що заплановані до роботи влітку 2013 р. та відкриттям дитячих закладів оздоровлення і відпочинку та прийом дітей на відпочинок та оздоровлення, дотримуючись чинного законодавства з цих питань та наявності відповідних актів. 

                                                                                                Термін – травень-червень

	Забороняти відкриття непідготовлених до роботи влітку дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. У разі виявлення при перевірках несанкціонованого відкриття дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, вжити заходи адміністративного впливу відповідно до вимог чинного законодавства.

Термін – оздоровчий період

	Забезпечити санітарно-епідеміологічний нагляд за дотриманням вимог санітарного законодавства всіма дитячими закладами оздоровлення та відпочинку області незалежно від форм власності, на базі яких будуть відпочивати та оздоровлюватися влітку діти і молодь, в т.ч. щодо якості питної води, профілактики спалахів гострих кишкових інфекцій, харчових отруєнь, отруєнь хімічними речовинами тощо.

                                                                                             Термін – оздоровчий період

	Посилити державний санітарно-епідеміологічний нагляд за оздоровленням дітей влітку на базі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів.


	Надати в Головне управління інформацію про стан підготовки дитячих закладів оздоровлення та відпочинку до роботи влітку 2013 р. 25.04.2013 р. електронною поштою gigdet.oses@gmail.com відповідно до схеми, наданої в додатку 1 та таблиці на 2 арк.

 
	Головному спеціалісту Вігулі В.І. забезпечити узагальнення та своєчасне надання інформацій в Державну санітарно-епідеміологічну службу України та обласну державну адміністрацію.


	Контроль за виконанням доручення покласти на заступника начальника управління Літовченко Т.В. 






Начальник управління                                                                  В.П. Маркович
















                                                                                   
                                                                                                           Додаток 1
                                                                      до доручення від 09.04.2013 № 5

	Наявність розпорядчого документу органів влади про організацію літнього

        оздоровлення та відпочинку дітей, назва, вих. № і дата .
  2.    Наявність дислокації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на        
          2013 рік;  кількісні дані щодо закладів, дітей, змін.
    3.   Де і коли заслухано питання підсумків організації літнього оздоровлення    
       та відпочинку дітей  в 2012 році та підготовки закладів до літнього сезону 
       2013 року, чи прийнято відповідний розпорядчий документ.
  4.    Кількість закладів, де за результатами здійснення держсанепіднагляду за     організацією літнього оздоровлення та відпочинку дітей  в  2012 р. сане-  підстанціями направлено інформацій:
       - керівникам закладів пропозицій для включення їх в планові завдання;
       - в органи влади;
       - у відділи освіти;
         - в інші відомства.
    5 .   Перелік закладів, які функціонували влітку 2012 року, але в яких за результатами держсанепіднагляду не були створені умови відповідні вимогам санітарних правил, і які не можуть бути включені в дислокацію закладів на 2013 рік.
6.   Перелік закладів, де  проведено:
- реконструкцію; 
- капітальний ремонт; 
- поточний ремонт.

 




Підготовка ЛОЗ 
до літнього оздоровлення (25.04.2013)

м. Ужгород
 м. Мукачево
Берегівський
Виноградівський
Іршавський
Хустський
Мукачівський
Тячівський
Міжгірський                                 
Свалявський  
Рахівський
Ужгородський
В. Березнянський
Перечинський
Воловецький
Всього по області
Наявність розпорядчого документу органів влади про організацію літнього оздоровлення і відпочинку дітей (№ і дата)
















Наявність дислокації (так +  ні -)
















Попередні дані про кількість 
закладів з денним перебуванням
















- в них дітей 
















Попередні дані про кількість 
цілодобових закладів
















- в них дітей
















Чи заслухано питання підсумків організації ЛОЗ (так +   ні -)
















- чи прийнято відповідний розпорядчий документ
















Проведено перевірок:
















- в т.ч. комплексних
















В скількох закладах виявлені порушення
















- кількість порушень
















Заходи адмінвпливу:
















- накладено штрафів
















- винесено постанов
















В скількох закладах проведено: 
- реконструкцію
















- капітальний ремонт
















- поточні ремонти
















Надано планів-завдань
















-з них виконано

































Організаційно-методична 
робота
















Прийнято участь в проведенні: 
















- нарад
















- семінарів
















- медрад
















- колегій
















Прийнято: 
















- рішень
















- розпоряджень
















- постанов
















Видано наказів всього:
















- в т.ч. спільно з відділом освіти
















- спільно з ЦР(М)Л та відділами охорони здоров’я
















Направлено інформацій:
















-в органи влади
















- у відділи освіти
















- в прокуратуру
















- в інші зацікавлені організації
















- керівникам закладів
















- направлено інформацій з пропозиціями (приписів) керівникам закладів





















