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Про заходи щодо попередження
розповсюдження захворюваності
на кір в дитячих навчальних закладах області
З квітня 2017 року в області ускладнилася епідемічна ситуація з кору.
Активізація епідемічного процесу пов’язана з циклічним підйомом
захворюваності. Найбільш уразливими серед дітей є вікові групи 1-4 роки
(44,5% захворілих), 5-9 років (28,2% захворілих) та 10-14 років (3,2 %
захворілих).
Основна захворюваність реєструється у містах: Одесі (76 %), Білгород Дністровському, Ізмаїлі, Чорноморську та в Біляївському, Лиманському,
Ізмаїльському та Овідіопольському районах.
На виконання Закону України «Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення», керуючись листом Департаменту
охорони здоров’я обласної державної адміністрації від 25.05.2017 №01-08/2271
«Про заходи щодо попередження розповсюдження захворюваності на кір у
дитячих навчальних закладах області» з метою недопущення заносу та
подальшого розповсюдження захворюваності в організованих колективах,
епідемічних ускладнень
НАКАЗУЮ:
1.
Керівникам органів управління освітою районних державних
адміністрацій, міських рад та об’єднаних територіальних громад, директорам
навчальних закладів обласної комунальної власності, загальноосвітніх та
дошкільних навчальних закладів приватної форми власності:
1.1 з метою виявлення не щеплених проти кору дітей терміново
переглянути форми 0-63 «Карта профілактичних щеплень» вихованців та учнів
навчальних закладів та подати інформацію до поліклінічних установ системи
охорони здоров’я за місцем розташування закладів;

1.2 проводити систематичну роботу з педагогічним персоналом щодо
контролю за станом здоров’я дітей та порядку дій (скерування за допомогою,
інформування батьків) у разі виявлення ознак захворювання на кір;
1.3 керуючись ст.15 Закону України «Про захист населення від
інфекційних хвороб» заборонити прийом до закладів освіти дітей, які не
отримали щеплення проти кору;
1.4 забезпечити максимальну ізоляцію усіх груп дитячих дошкільних
навчальних закладів для запобігання перехресному інфікуванню;
1.5 забезпечити щоденний ранковий огляд дітей у дошкільних
навчальних закладах (особливо тих, які були відсутні понад 3 дні), повідомляти
батьків у разі виявлення ознак захворювання;
1.6 проводити термінову ізоляцію дітей, у яких виявлені будь-які
клінічні прояви захворювання, з інформуванням батьків та для вирішення
подальшого обстеження та лікування;
1.7
забезпечити нагляд за контактними особами (дітьми та
персоналом) протягом 21 дня з моменту контакту;
1.8 з метою подальшої імунізації скласти списки працівників
навчального закладу віком до 35 років, які не хворіли на кір та не були щеплені;
1.9
активізувати інформаційно - роз’яснювальну роботу серед дітей та
батьків щодо гігієнічного навчання і виховання дітей з питань профілактики
захворювання на кір;
1.10 забезпечити проведення у навчальних закладах протиепідемічних
заходів (провітрювання, вологе прибирання із застосуванням дезінфікуючих
засобів);
1.11 вжити заходів щодо покращення оснащення медичних кабінетів у
навчальних закладах для здійснення профілактичних заходів та надання
невідкладної медичної допомоги відповідно до встановлених вимог
Міністерства охорони здоров'я України;
1.12 забезпечити дотримання у навчальних закладах санітарноепідеміологічних норм та правил.
2.
Відділу загальної середньої та позашкільної освіти та відділу
дошкільної, корекційної освіти та соціальної роботи управління нормативності
та якості освіти Департаменту освіти і науки облдержадміністрації
(Тищук Л.А., Углік О.В.) тримати на постійному контролі питання щодо
дотримання санітарно-епідеміологічних норм та правил у навчальних закладах
області всіх типів та форм власності.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора начальника управління нормативності та якості освіти Департаменту освіти і
науки облдержадміністрації Стельмах Н.О.
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