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У К Р А Ї Н А

Виконавчий комітет Нововолинської міської ради
Волинської області

Р І Ш Е Н Н Я

від 20 грудня 2012р.№ 409
м.Нововолинськ

Про заходи щодо недопущення 
занесення   збудника   сказу  на 
територію м. Нововолинська та
селища Жовтневе

	Відповідно до повідомлення управління ветеринарної медицини в м.  Нововолинську від 18 грудня 2012 року про введення карантинних заходів на території Іваничіського району, у зв”зку з покусами бродячими собаками  двох працівників південного водозабору Ноавоволинського водоканалу (в районі шахти № 9 , дачний масив, Литовезька сільська рада), яким встановлено діагноз: сказ собаки (екс.№ 2323 ПМ /2012/317 від 12 грудня 2012 року), з метою недопущення занесення збудника сказу на територію м. Ново волинська та сел. Жовтневе, на період дії карантину до 10 лютого 2013 року,  виконавчий комітет Нововолинської міської ради
ВИРІШИВ:
Управлінню ветеринарної медицини в м. Нововолинську            (Лєшко Я.Ю.):
1.1. Посилити контроль за виконанням заходів по недопущенню занесення збудника сказу тварин на територію м. Нововолинська та сел.. Жовтневе, особливо в межах радіусу у 5 км від неблагополучного пункту по сказу тварин, який рахується загрозливою зоною.
1.2. Створити необхідний запас відповідної вакцини та дезинфікуючих засобів для боротьби із збудником сказу.
2. Центральній міській лікарні (Мороз В.В.), міській СЕС   (Мельник В.О.):
2.1. По всіх випадках покусу людей домашніми і бродячими тваринами направляти матеріали для дослідження в ДУ „Волинська регіональна лабораторія ветеринарної медицини”.
2.2. Створити необхідні запаси вакцини, медикаментів та інших засобів на випадок звернення людей з покусами тварин.
	2.3. Забезпечити оперативне інформування керівного складу виконавчого комітету міської ради, управління ветеринарної медицини у м. Нововолинську та інших служб цивільного захисту міста про виявлення збудників сказу у постраждалих від укусу домашніх та бродячих тварин.

3. Начальнику ВУКГ (Бутинець В.С.):
3.1. Створити бригади  по відлову бродячих тварин, з метою зменшення випадків покусу людей на території м. Нововолинська та сел. Жовтневе.
3.2. Створити необхідний запас препаратів для усипляння тварин, у яких виявлені симптоми захворювання інфекційними хворобами.
4. Начальнику МВ УМВС України у Волинській області (Степанюк О.Р.) у дні проведення відлову бродячих тварин виділяти працівників  міліції, з метою уникнення конфліктів з місцевим населенням.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови, секретаря ради Рожелюка В.Д.


	Міський голова                                 	                        В.Б.Сапожніков 

Груй  32458

	











































