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області
профілактичних заходів під час перебування паломників у м. Умань
На святкування Рош Ха-Шана до м. Умані станом на 19.09.2017 вже
прибуло близько 22,5 тисячі паломників-хасидів із 12 країн світу (Ізраїль,
США, Великобританія, Франція, Німеччина, Бельгія, Канада, Бразилія,
Нідерланди, Аргентина, Мексика, Ірландія).
З метою забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя в м. Умань
територіальним органом області вживаються всі необхідні організаційні та
профілактичні заходи (щоденний моніторинг санітарно-епідемічної ситуації,
забезпечено чергування працівників Держпродспоживслужби у вихідні дні).
Про епідситуацію в країнах, з яких прибувають учасники свята
поінформовано Службу безпеки України в Черкаській області, відділ
управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Черкаській
області, представників Міжнародного благодійного фонду ім. Рабе Нахмана та
місцеву прокуратуру.
Фахівці Держпродспоживслужби у м. Умань взяли участь у робочих
нарадах міськвиконкому, засіданнях комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій. Пропозиції щодо санітарнопротиепідемічного забезпечення зазначених заходів, недопущення ускладнень
санітарно-епідемічної ситуації розглянуто на нараді обласної державної
адміністрації з питань забезпечення організації заходів, пов’язаних з
паломництвом брацлавських хасидів до м. Умань у 2017 році, направлено на
адресу Посла Держави Ізраїль в Україні, міського голови, служб, відомств,
задіяних в обслуговуванні свята.
На виконання рішення Уманської міської комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій проведено 33 комісійні перевірки
об’єктів водопостачання, зокрема КП «Уманьводоканал», громадського
харчування, продовольчої торгівлі, житлово-комунального господарства,
лікувально-профілактичних закладів, задіяних в обслуговуванні учасників
святкування Рош-ха-Шана, моніторингові відвідування території святкування
Рош-ха-Шана, у т.ч. кошерної їжі на 100 тис. посадкових місць ТОВ «Левада»,
закладів ресторанного господарства, наметових містечок, амбулаторії
«Umanemergencyclinic».
За результатами перевірок керівникам та власникам закладів, причетних
до обслуговування паломників направлено пропозиції щодо усунення
порушень санітарного законодавства, встановлено контроль за їх виконанням,
поінформовано міського Голову, керівника Міжнародного благодійного фонду
ім. Рабе Нахмана.
Організовано проведення позапланового гігієнічного навчання
працівників ТОВ «Екоклінер», узгоджено дислокацію розміщення контейнерів
твердих побутових відходів (ТПВ).
Відповідними установами проводиться лабораторний контроль якості
води питної та поверхневих водойм у районі проведення заходів, а також
мікробіологічний контроль харчових продуктів, що виготовляються у ТОВ
«Левада».

Фахівцями Уманського міськрайонного управління Головного управління
Держпродспоживслужби в Черкаській області активно проводиться санітарнопросвітницька та роз’яснювальна робота серед населення та суб’єктів
господарювання з питань профілактики особливо небезпечних інфекцій,
гострих кишкових інфекцій, харчових отруєнь тощо.
Держпродспоживслужба продовжує вживати необхідні профілактичні
заходи щодо забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя під час
святкування Рош-ха-Шана у м.Умань.

