Нещодавно на базі методично-інформаційного бюро залізниці керівники санепідемслужб
України та Республіки Польща
обговорили питання організації взаємодії під час проведення
фінальної частини чемпіонату
Європи з футболу 2012 року.

У нараді, організованій санепідемслужбою на Львівській залізниці, взяли участь
заступник головного державного санітарного лікаря залізничного транспорту України
Ігор Грицай, голова правління громадської
організації “Асоціація працівників санітарно-епідеміологічної служби на залізничному транспорті України” Роман Лява, головні державні санітарні лікарі залізниць
України, заступник головного державного
санітарного лікаря Львівської області Олег
Когут. Польську сторону представляли заступник головного санітарного інспектора
Марек Пособкевич, державний прикордонний санітарний інспектор в Перемишлі
Анджей Боровський, державний санітарний інспектор Любельського воєводства
Януш Слодзінський та його заступник

наголосив, що ця зустріч дасть можливість
відпрацювати дії працівників санепідемслужб України та Польщі для гарантування безпечних умов перебування гостей
та учасників футбольного Євро-2012 на
об’єктах залізниці.
– Як і в Польщі, – зазначив головний
санітарний лікар на Львівській залізниці
Володимир Багнюк, – у нашій державі є
затверджений “План
заходів із забезпечення
санітарного
та епідеміологічного
благополуччя населення під час проведення фінальної
частини чемпіонату
Європи з футболу
2012 року”. Триває
робота з підготовки
вокзалів, прикордонних станцій, медпунктів вокзалів, прикордонних
санітарних
контрольних пунктів
(СКП), об’єктів водопостачання та інших
об’єктів, що будуть
задіяні для обслуговування гостей.
Уже завершено ремонт і практично
створений новий медичний пункт вокзалу
станції Львів із необхідними приміщеннями, у т.ч. ізолятором. Триває підготовка
медпункту та СКП на станції МостиськаІІ. У першому кварталі 2012 року такі ж
роботи будуть виконані на прикордонній
станції Ягодин.
Значно поліпшено матеріально-технічне забезпечення лабораторної бази. Вже
сьогодні проведені розрахунки необхідних
тест-систем, середовищ, діагностичних сироваток тощо. Бактеріологічна, санітарногігієнічна, вірусологічна лабораторії укомплектовані висококваліфікованими кадрами.
На залізничних прикордонних переїздах станцій Ягодин, Мостиська-ІІ та Ізов

надзвичайних ситуацій.
Завідувач епідемвідділом СЕС на
Львівській залізниці Лариса Щербакова
представила у своєму виступі запроваджений на Львівській залізниці алгоритм дій
працівників причетних служб, у т.ч. санепідемслужби залізниці, у випадку виникнення
на об’єктах магістралі ситуацій надзвичайного характеру.
З польської сторони на нараді виступив головний санітарний інспектор Марек
Пособкевич, який розповів про структуру
санітарної служби Польщі, завдання та
законодавчу базу щодо питань підготовки
до Євро-2012, а державний прикордонний
санітарний інспектор Анджей Боровський
розповів про взаємодію державного санітарного інспектора з прикордонними службами у сфері протидії кризовим ситуаціям.
У своїх виступах заступник головного
державного санітарного лікаря Львівської
області Олег Когут та завідувач відділом
особливо небезпечних інфекцій Едуард
Луговський розповіли про діяльність держсанепідемслужби області із держсанепідемнагляду за об’єктами, які будуть задіяні

печних та комфортних умов перевезення
учасників та гостей чемпіонату територіями
двох держав та під час перетину державного кордону.
З цією метою вирішили розробити порядок узгодження дій працівників держсанепідемслужб обох країн у ситуаціях
надзвичайного характеру, проводити взаємообмін інформацією про стан ситуації,
для чого визначити перелік інфекційних
захворювань, щодо яких буде подаватися
інформація, визначити порядок організації
контролю санітарного стану пасажирських
поїздів, згідно зі спільною порівняльною
оцінкою санітарно-технічного, санітарногігієнічного та протиепідемічного стану вагонів, уточнити та обмінятися контактами
координаторів цілодобового чергування
для постійного взаємозв’язку, в т.ч. у вихідні, святкові дні та в нічний час.
Для організаційної взаємодії між уповноваженими органами державного санітарно-епідеміологічного нагляду України та
Республіки Польща, гарантування ефективного захисту території, з урахуванням
вимог Міжнародних медико-санітарних

Петро Чиочек, державний прикордонний
санітарний інспектор у Дорохуську Марта
Кіричук, державний прикордонний санітарний інспектор в Гребенному Анджей
Малк, державний санітарний інспектор
Підкарпатського воєводства в Жешуві, лікар медицини Штепан Єндрал.
Заступник головного державного санітарного лікаря залізничного транспорту
України Ігор Грицай, який відкрив нараду,

організована цілодобова робота прикордонних СКП, що забезпечені приміщеннями, сучасними засобами зв’язку (мобільні
телефони, факси, комп’ютерами тощо) та
сучасними засобами індивідуального захисту, епідемічними укладками.
Проводяться спільні наради з митною, прикордонною, медичною службами, із державною територіальною санепідемслужбою, обласними службами з

під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу.
Обговоривши виступи, учасники наради України та Республіки Польща прийняли спільне рішення врахувати пропозиції
доповідачів із налагодження міжнародної
співпраці під час організації фінального
турніру Євро-2012 і підписали Декларацію
про співпрацю, в якій ідеться про наміри
об’єднати зусилля для гарантування без-

правил сторони домовилися обмінятися
чинними державними нормативними документами, які регламентують діяльність із
забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення, порядок санітарної охорони території держав тощо.
Для остаточного відпрацювання запланованих та обговорених заходів передбачено провести аналогічну повторну зустріч
навесні 2012 року.
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