Główny Inspektor Sanitarny Federacji Rosyjskiej
DECYZJA
NUMER 29 Z DNIA 06.05.2009
W sprawie środków mających na celu wstrzymanie importu i rozprzestrzenianiu wysoce
patogennego wirusa grypy na terytorium Federacji Rosyjskiej
Po przeanalizowaniu obecnej sytuacji związanej z pojawieniem się wysoce patogennego
wirusa grypy, ja, Główny Inspektor Sanitarny Federacji Rosyjskiej, G. Onishchenko,
stwierdzam, co następuje.
Na terenie Meksyku, Stanów Zjednoczonych oraz innych krajów odnotowano przypadki
zaraŜenia wysoce patogennym wirusem grypy typu A/H1N1 (A/H1N1/Kaliforniya/04/09).
W Meksyku pierwsze przypadki choroby odnotowano 18 marca 2009 roku. Dnia 6 maja 2009
roku zatwierdzone przez Światową Organizację Zdrowia (World Health Organization, WHO)
laboratorium potwierdziło 1516 przypadków zachorowania, z czego 822 (29 śmiertelnych) w
Meksyku i 403 (1 śmiertelny) w Stanach Zjednoczonych.

Według sprawozdania laboratorium w sprawie potwierdzonych przypadków nie stwierdzono
przypadków śmiertelnych w następujących krajach (w nawiasie podano ilość potwierdzonych
zachorowań): Austria (1), Niemcy (9), Gwatemala (1), Dania (1), Izrael (4), Irlandia (1),
Hiszpania (57), Włochy (5 ), Kanada (165), Chiny – Specjalny Region Administracyjny
Hongkong (1), Kolumbia (1), Kostaryka (1), Holandia (1) Nowa Zelandia (6), Portugalia (1),
Republika Korei (2) , Salwador (2), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej (27), Francja (4) oraz Szwajcaria (1).
Potwierdzono przypadki zachorowania na terenie Federacji Rosyjskiej.
Reassortantom choroby powodowane przez wirus A/H1N1/, będący nieznanym dotychczas
połączeniem genów róŜnych wirusów grypy powodujących zachorowania u ludzi, świń i
drobiu.
W dniu 29 kwietnia 2009 roku WHO zadecydowała o ogłoszeniu piątego stopnia zagroŜenia
pandemią grypy. Stopień ten ogłasza się gdy wirus rozprzestrzenia się z człowieka na
człowieka przynajmniej w dwóch państwach regionu. Pomimo tego, Ŝe po ogłoszeniu tego
stopnia zagroŜenia, wiele krajów wciąŜ nie znajdzie się w stanie bezpośredniego zagroŜenia
ze strony wirusa, ogłoszenie piątego stopnia oznacza nieuchronne ryzyko pandemii. W
związku z tym pozostaje mało czasu na uzupełnienie i wprowadzenie przygotowywanych
wcześniej planów powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa.
Powołana w celu oceny sytuacji i wystosowania rekomendacji odnośnie odpowiedniej reakcji,
WHO zaleciła wszystkim krajom zintensyfikowanie prac kryzysowych komitetów
koordynacyjnych (na szczeblu narodowym, regionalnym, etc.) oraz, jeŜeli to konieczne,
uzupełnienie istniejących zapasów leków antywirusowych, zasobów ludzkich i sprzętu
komunikacyjnego a takŜe zapewnienie płynnej wymiany informacji na wszystkich szczeblach
pomiędzy zainteresowanymi agendami jak równieŜ przygotowanie ludności na ewentualne
wdroŜenie niezbędnych działań kryzysowych.

By móc koordynować działania odpowiednich organów wykonawczych na poziomie
federalnym, organy wykonawcze podmiotów Federacji Rosyjskiej, rządowe organy słuŜby
zdrowia sprawujące państwowy nadzór sanitarno-epidemiologiczny, słuŜby nadzoru
weterynaryjnego i inne organy odpowiedzialne za przygotowania na wypadek moŜliwego
pojawienia się pandemii grypy na terenie Federacji Rosyjskiej zostają skupione w Komisji
Rządu Federalnego, której zadaniem będzie zapobieganie rozprzestrzenianiu się wysoce
patogennego wirusa grypy. Pracom komisji będzie przewodniczyć wicepremier Federacji
Rosyjskiej, Wiktor Aleksiejewicz Zubkow.

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa A/H1N1/ oraz zminimalizowania jego
negatywnych skutków Federalna SłuŜba ds. Nadzoru w Sferze Ochrony Praw Konsumenta i
Pomyślności Człowieka (Rospotrebnadzor) będzie monitorować stan zdrowia pasaŜerów
przybywających na teren Federacji Rosyjskiej drogą powietrzną z Meksyku, Stanów
Zjednoczonych, Kanady oraz Hiszpanii, czyli krajów w których potwierdzono początki
epidemii.

W przypadku stwierdzenia oznak choroby u pasaŜerów z danego kraju, będą oni przyjęci do
szpitala i poddani odpowiednim badaniom. Powstała odpowiednia procedura określają sposób
postępowania w takim wypadku.
W celu zapewnienia trafnej diagnozy laboratoryjnej grypy powodowanej przez wirusa
A/H1N1/ prowadzone są wysoce zaawansowane eksperymenty przygotowawcze. Do
poszczególnych podmiotów Federacji Rosyjskiej rozesłano przygotowane wcześniej
wytyczne odnośnie laboratoryjnej diagnostyki grypy.

Poszczególne podmioty Federacji Rosyjskiej otrzymują równieŜ regularnie uaktualniane
informacje na temat sytuacji epidemii wirusa grypy na świecie, rekomendacje
Rospotrebnadzoru oraz WHO w kwestii zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa oraz
przeznaczone dla ludności informacje dotyczące publicznego i osobistego bezpieczeństwa na
wypadek zachorowania.
Zgodnie z wytycznymi Rospotrebnadzoru komitety operacyjne działające na terenie Federacji
Rosyjskiej przeprowadzają odpowiednie kalkulacje dotyczące stanu zapasów leków
przeznaczonych do zapobiegania i leczenia grypy, łóŜek i innych zasobów materialnych w
celu opracowania kompleksowych planów przeciwepidemiologicznych oraz planów działania
rozprzestrzenianiu się wysoce patogennego wirusa grypy.
JednakŜe w toku analizy środków podjętych przez podmioty Federacji Rosyjskiej w celu
przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa A/H1N1/ stwierdzono, Ŝe nie są one
wystarczające.
Działania mające na celu zapewnienie odpowiedniego przygotowania do moŜliwego
rozprzestrzeniania się epidemii wirusa grypy oraz zapobieŜenie rozprzestrzeniania się wirusa
grypy A/H1N1/ na terytorium Federacji Rosyjskiej a takŜe uniemoŜliwiające wwiezieni na

teren Federacji Rosyjskiej towarów i ładunków, które stanowią zagroŜenie dla zdrowia
publicznego, są podejmowane zgodnie z następującymi aktami prawnymi:
- Ustawa Federalna z dnia 30.03.1999 Nr 52-??"? Dobrym Stanie Sanitarnoepidemiologicznym Ludności" (Zbiór Ustaw Federacji Rosyjskiej, 1999, Nr 14, Art. 1650,
2002, Nr 1 (część I), art. 1; 2003, Nr 2, Art. 167; Nr 27 (cz. I), art. 2700, 2004, Nr 35, Art.
3607, 2005, Nr 19, Art. 1752, 2006, Nr 1, Art. 10; Nr 52 (cz. I), art. 5498, 2007, Nr 1 (cz. I),
art. 21, 29; Nr 27, Art. 3213; Nr 46, Art. 5554; Nr 49, Art. 6070),
- Ustawa Federalna z dnia 02.01.2000 Nr 29-?? «O jakości i bezpieczeństwie produktów
Ŝywnościowych» (in the red. Ustawa Federalna z dnia 30.12.2001 Nr 196-??, z dnia
10.01.2003 Nr 15-??, z dnia 30.06.2003 Nr 86-??, z dnia 22.08.2004 Nr 122-??, z dnia
09.05.2005 Nr 45-??, z dnia 05.12.2005 Nr 151-??, z dnia 31.12.2005 Nr 199-??, z dnia
31.03.2006 Nr 45-??, z dnia 30.12.2006 Nr 266 -??, z dnia 23.07.2008 Nr 160-??, z dnia
30.12.2008 Nr 309-??, z dnia 30.12.2008 Nr 313-??, z późniejszymi zmianami według
Ustawy Federalnej z dnia 12.06.2008 Nr 88-??, z dnia 27.10.2008 Nr 178-??, z dnia
22.12.2008 Nr 268-??),

- decyzja Rządu Federacji Rosyjskiej Nr 50 z dnia 02.02.2005 "W sprawie zastosowania
środków i metod kontroli nad wprowadzeniem niniejszych oznaczeń, pojazdów, ładunków,
towarów i zwierząt na teren Federacji Rosyjskiej” (Zbiór Ustaw Federacji Rosyjskiej, 2005,
Nr 6)

- decyzja Komisji Rządu Federacji Rosyjskiej numer STD-P12 z dnia 29 kwietnia 2009 roku
w sprawie zapobiegania wprowadzeniu i rozprzestrzenianiu na terytorium Federacji
Rosyjskiej chorób powodowanych przez wysoce patogenny wirus grypy

ZARZĄDZA SIĘ, CO NASTĘPUJE:
1. Osobom stojącym na czele władz wykonawczych poszczególnych podmiotów
wchodzących w skład Federacji Rosyjskiej zaleca się:

1.1. Zapewnienie dodatkowych zasobów, które umoŜliwią realizację uzgodnionych z
Rospotrebnadzorem, kompleksowych planów działań przeciwepidemiologicznych
opracowanych na spotkaniach komitetów operacyjnych obradujących pod przewodnictwem
osoby stojącej na czele władzy wykonawczej danego podmiotu wchodzącego w skład
Federacji Rosyjskiej. Zaaprobowanie nowoutworzonych procedur dotyczących przyjmowania
do szpitali pacjentów z podejrzeniem zakaŜenia wirusem grypy. Zapewnienie dodatkowych
pojazdów specjalnych do transportu pacjentów, środków komunikacji, zapasu leków
przeznaczonych do zapobiegania i terapii, zaplecza dezynfekcyjnego, odpowiedniego sprzętu
medycznego oraz, w razie potrzeby, uzbrojonej ochrony.

1.2. Zapewnienie dodatkowych pomieszczeń oraz personelu do dyspozycji osób
kontaktowych odpowiedzialnych za dostarczenie potrzebnego sprzętu, narzędzi i Ŝywności na
wypadek wprowadzenia kwarantanny.
2. NaleŜy uniemoŜliwić aŜ do odwołania dalsze wwoŜenie w bagaŜu i bagaŜu podręcznym
mięsa i produktów mięsnych pochodzących z krajów dotkniętych epidemią grypy A/H1N1/
na terytorium Federacji Rosyjskiej.

3. Poprzez zapewnienie posiłków na pokładzie, które nie będą zawierać produktów mięsnych
pochodzących z krajów dotkniętych grypą powodowaną przez wirus A/H1N1/.

4. Naczelny Lekarz Kraju dla podmiotów wchodzących w skład Federacji Rosyjskiej
obejmuje kierownictwo nad rządowymi podmiotami słuŜby zdrowia Federacji Rosyjskiej:
4.1. NaleŜy obliczyć niezbędną ilość leków słuŜących zapobieganiu I leczeniu grypy, biorąc
pod uwagę rozmiar oraz strukturę wiekową populacji, zwłaszcza “grup ryzyka”,
prognozowaną ilość przypadków wymagających hospitalizacji i leczenia pozaszpitalnego,
pomieszczeń stanowiących zaplecze do dezynfekcji, sprzętu medycznego, sprzętu
łącznościowego, pojazdów specjalnych a następnie przesłać wyliczenia do władz
wykonawczych podając przewidywaną procentową ilość zachorowań na wypadek pandemii.
4.2. NaleŜy przeszkolić personel placówek słuŜby zdrowia pod kątem zapobiegania,
udzielania pomocy ambulatoryjnej, diagnostyki i leczenia grypy oraz pod kątem stosowania
środków ochrony osobistej. Celem szkolenia jest utworzenie mobilnych zespołów
medycznych, które podczas wizyt w domach, będą mogły zidentyfikować pacjentów
potrzebujących kontaktu ze studentami uczelni medycznych.
4.3 NaleŜy zapewnić monitorowanie rozprzestrzeniania się wirusa wśród ludzi i
powodowanej przez niego śmiertelności w ciągu 24 godzin od wystąpienia objawów by móc
poinformować Rospotrebnadzor o chorobach grypopodobnych stwierdzonych u osób
przybywających z Meksyku oraz innych krajów obu Ameryk (Zarządzenie Naczelnego
Lekarza Kraju Nr 11 z dnia 24.02.2009 “W sprawie reprezentacji wczesnego zgłaszania
zagroŜeń w sferze zdrowia publicznego”; zarejestrowana przez rosyjskie Ministerstwo
Sprawiedliwości dnia 10.04.2008, numer rejestracji 13745).

4.4. NaleŜy zorganizować transport materiału biologicznego pochodzącego od pacjentów i
osób podejrzanych o zaraŜenie wirusem.
4.5. NaleŜy wdroŜyć zdrowotny program edukacyjny zakrojony na szeroką skalę, informujący
o środkach ochrony osobistej i zbiorowej oraz zapobieganiu grypie i ostrym wirusowym
infekcjom dróg oddechowych.
5. Naczelny Lekarz Kraju dla podmiotów wchodzących w skład Federacji Rosyjskiej:

5.1. Obejmuje osobistą kontrolę nad wdroŜeniem rozwiązań organizacyjnych,
zapobiegawczych i przeciwepidemiologicznych według Regionalnego Planu na wypadek
pandemii grypy.
5.2. Zwiększa poziom kontroli sanitarnej i kwarantanny pasaŜerów przybywających z
zagranicy drogą powietrzną lub morską, zwłaszcza wobec osób przybywających z kontynentu
amerykańskiego.
5.3. Organizuje krótkie szkolenia na temat głównych objawów grypy powodowanej przez
wysoce patogenny wirus grypy oraz na temat procedury postępowania z pacjentami
podejrzanymi o zaraŜenie.
5.4. Zapewnić niezbędne leki, sprzęt, osobisty sprzęt ochronny, przedmioty niezbędne do
przeprowadzenia kwarantanny w wyznaczonych punktach kontrolnych na granicy Federacji
Rosyjskiej.
5.5. Zwiększa nadzór epidemiologiczny w słuŜbie zdrowia, szkolnictwie, placówkach
handlowych, transporcie publicznym, hotelach i innych miejscach, w których występuje duŜa
koncentracja populacji.
5.6. Wspiera organizacje turystyczne i biznesowe w działaniach mających odwieść turystów
od podróŜowania aŜ do odwołania do krajów, w których rozprzestrzenia się choroba, takich
jak Meksyk I kraje obu Ameryk.
5.7. Informuje organizacje, przedsiębiorstwa turystyczne oraz turagentskuyu o sytuacji
sanitarno-epidemiologicznej w krajach biednych w aspekcie występowania grypy.
5.8. Zapewnia odpowiednie zaplecze laboratoryjne, podłoŜe, systemy do diagnostyki ostrych
wirusowych infekcji układu oddechowego oraz grypy spowodowanej wirusem A/H1N1/.
6. Federalna SłuŜba ds. Nadzoru w Sferze Ochrony Praw Konsumenta i Pomyślności
Człowieka:
6.1. WdraŜa procedury wymiany informacji z WHO oraz współpracuje z WHO i narodowymi
ośrodkami nadzoru epidemiologicznego innych krajów w zakresie rozprzestrzeniania się
wirusa grypy.
6.2. Zapewnia podmiotom wchodzącym w skład Federacji Rosyjskiej i słuŜbie zdrowia
Federacji Rosyjskiej regularny dopływ informacji na temat statusu grypy powodowanej przez
wysoce patogenny wirus grypy w innych krajach oraz na temat podjętych tam działań
zapobiegawczych.
6.3. Zwraca się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej o pomoc w
nawiązaniu kontaktów operacyjnych z ambasadami innych państw w celu podjęcia wspólnych
działań mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby.
7. Sugeruje się podjęcie współpracy między Federalną SłuŜbą ds. Nadzoru w Sferze Ochrony
Praw Konsumenta i Pomyślności Człowieka, Federalną SłuŜbą Celną i obywatelami w
zakresie identyfikacji bagaŜu i bagaŜu podręcznego naleŜącego do pasaŜerów

przybywających z krajów dotkniętych grypą A/H1N1/, w którym moŜe się znajdować mięso
lub produkty mięsne.
8. Sugeruje się Federalnej Agencji ds. Turystyki wdroŜenie ustalonej procedury informowania
organizatorów wycieczek, biur turystycznych I turystów o krajach w których nie wystąpiły
przypadki grypy spowodowanej przez wirusa A/H1N1/.
9. Osoby prawne i przedsiębiorstwa prywatne kierujące obywateli do jednego z krajów, w
którym nie stwierdzono przypadków grypy powodowanej przez wirusa A/H1N1/ jak równieŜ
organizatorzy wycieczek oraz turagentskuyu organizujący wyjazdy do danego kraju, mają
obowiązek informować obywateli o sytuacji epidemiologicznej I sanitarnej w kraju
docelowym. Informacja ta musi dotyczyć równieŜ ryzyka zakaŜenia się wirusem, objawów
grypy, środków profilaktyki indywidualnej, czasowych ograniczeń wwoŜenia na teren
Federacji Rosyjskiej w bagaŜu i bagaŜu podręcznym mięsa i produktów mięsnych
pochodzących z krajów, w których stwierdzono przypadki wirusa A/H1N1/ oraz
postępowania w przypadku zakaŜenia.
10. Państwowe Wirusologiczne i Biotechnologiczne Centrum Badawcze “Vector”,
Państwowe Federalne Laboratorium Naukowe “Centralny Instytut Epidemiologii” powinny
utrzymywać stałą wymianę informacji z WHO w kwestii rozwoju sytuacji epidemiologicznej,
nowych metod diagnostyki laboratoryjnej oraz sposobów zapobiegania i leczenia grypy.
11. Federalna agencja rządowa “Centralny Instytut Badawczy Epidemiologii”, Państwowe
Federalne Laboratorium Naukowe “Państwowy Instytut Badawczy ds. Standaryzacji (TEKST
ORYGINAŁU NIECZYTELNY) of medical biological preparations to them. LA Tarasevitch
»expedite the registration of a set of reagents for highly specific detection of strains of
influenza virus.
GG Onishchenko

Zarejestrowano w Ministerstwie Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej dnia 14 maja 2009
roku pod numerem 13927

