ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
Н А К А З
«14» серпня 2017 року

Одеса

№ 287/ОД

Про забезпечення належного рівня
санітарного
та
епідемічного
благополуччя
у
загальноосвітніх
навчальних
закладах
обласної
комунальної власності у 2017/2018
навчальному році
З метою збереження здоров’я, фізичного розвитку, протидії виникненню
та поширенню захворювання на туберкульоз серед працівників та дітей,
попередження виникнення спалахів гострих інфекційних захворювань,
харчових отруєнь серед вихованців, створення належних санітарно-гігієнічних
та протиепідемічних умов у загальноосвітніх навчальних закладах обласної
комунальної власності в новому 2017/2018 навчальному році, керуючись
вимогами ст. 22 Закону України « Про загальну середню освіту», ст. 20 Закону
України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення», ДСанПіН 5.5.2.008-01 «Влаштування, утримання загальноосвітніх
навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу», на
виконання листа Міністерства охорони здоров’я України від 04.08.2017
№05.2/20889
НАКАЗУЮ:
1. Керівникам навчальних закладів обласної комунальної власності:
1.1.Опрацювати з працівниками навчальних закладів закони України
«Про протидію захворюванню на туберкульоз», «Про протидію поширенню
хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і
соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ», «Про захист населення від
інфекційних хвороб» та забезпечити їх виконання в межах повноважень.
1.2. Забезпечити виконання заходів щодо створення у навчальних
закладах безпечних і нешкідливих умов для навчання вихованців (учнів),
якісного та гарантованого водопостачання, облаштування внутрішніх туалетів,
умов для денного відпочинку (сну) учнів 1-х класів, організації гарячого
харчування, умов для дотримання особистої гігієни учнями і працівниками.
1.3. Забезпечити паспортизацію шахтних криниць, вода з яких
використовується для питного водопостачання навчальних закладів та

проведення лабораторного контролю якості всієї питної води, яка подається в
навчальні заклади.
1.4. Погодити з територіальними управліннями Держпродспоживслужби
Одеської області режими роботи кожного навчального закладу, в тому числі
тижневе навчальне навантаження, розклад уроків.
1.5. Забезпечити проходження працівниками навчальних закладів
обов’язкових періодичних медичних оглядів та їх проведення в установлені
терміни. Допускати до роботи працівників тільки з упорядкованими медичними
оглядами.
1.7. Контролювати своєчасність і періодичність проведення обов’язкових
профілактичних
медичних
оглядів
працівників
та
проведення
туберкулінодіагностики дітей.
1.6. Погодити з територіальними управліннями Держпродспоживслужби
двотижневі примірні меню.
1.7. Здійснити заходи по благоустрою територій, спортивних
майданчиків, проведенню необхідних ремонтних робіт приміщень шкільних
будівель, ревізії та ремонту інженерних мереж, виконання заходів щодо
запобігання шкільного травматизму.
1.8. Не використовувати для навчання учнів приміщень загальноосвітніх
навчальних закладів, де не створені безпечні і нешкідливі умови для організації
навчально-виховного процесу.
1.9. Не надавати в оренду територій, будівель, приміщень, обладнання
загальноосвітніх навчальних закладів для потреб, не пов’язаних із навчальновиховним процесом та харчуванням учнів.
1.10. Забезпечити функціонування в загальноосвітніх навчальних
закладах медичних пунктів та забезпечити їх медобладнанням згідно з
переліком. Укласти угоди (у разі потреби) з лікувально-профілактичними
закладами на здійснення медичного обслуговування учнів.
1.11. Забезпечити проведення необхідних інструментальних замірів та
паспортизацію кабінетів з комп’ютерної техніки в загальноосвітніх навчальних
закладах.
1.12. Оформити інформаційно-довідкові стенди з питань запобігання та
профілактики захворювання на туберкульоз, пропагуючи принципи здорового
способу життя.
2. Відділу дошкільної, корекційної освіти та соціальної роботи управління
нормативності та якості освіти Департаменту (Углік О.В.) тримати на
постійному контролі питання щодо дотримання санітарного та епідемічного
благополуччя у загальноосвітніх навчальних закладах обласної комунальної
власності.
3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника
директора Департаменту- начальника управління нормативності та якості
освіти Департаменту Стельмах Н.О.

Директор Департаменту
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