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Щодо посилення санітарно-освітньої
роботи з профілактики інфекційних
захворювань серед дітей та недопущення
спалахів в навчально-виховних закладах області
В Україні протягом останніх років склалась неблагополучна епідемічна
ситуація щодо захворюваності на гострі кишкові інфекції, гепатит А. Кількість
спалахів у порівнянні з минулим роком збільшилась більше ніж в 2 рази, в тому
числі в організованих дитячих колективах в 1,6 рази.
В області за 9 місяців поточного року, в порівнянні з аналогічним періодом
минулого року, в 2,5 рази виросла тенденція до підвищення захворюваності на
вірусний гепатит А. Серед захворілих 55% складають діти віком до 17 років.
Станом на 20.11.2017 серед населення області зареєстровано 27 спалахів
гострих кишкових інфекцій, викликаних різними етіологічними чинниками, під час
яких захворіло 137 осіб, у тому числі 98 дітей віком до 15 років. Із 26 вказаних
спалахів 18 зареєстровано в дитячих організованих колективах.
З огляду на вищевикладене та з метою недопущення виникнення спалахів
інфекційних захворювань в закладах освіти області, керуючись законами України
«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про
захист населення від інфекційних хвороб»
Н А К А З У Є М О:
1. В.о. начальників управлінь Держпродспоживслужби в містах та районах
області:

1.1. Взяти участь у спільних з управліннями та відділами освіти нарадах з
керівниками закладів освіти з питань профілактики інфекційних захворювань дітей.
Термін - до 05.12.2017
1.2. Активізувати санітарно-освітню роботу у всіх закладах освіти
адміністративної територіальної одиниці шляхом проведення лекцій, бесід,
виступів на батьківських зборах.
Термін - до 25.12.2017
1.3. Організувати виступи на місцевому телебаченні, в засобах масової
інформації з питань профілактики інфекційних захворювань(кишкових інфекцій,
вірусного гепатиту А, грипу,гострих респіраторних інфекцій тощо).
Термін - до 25.12.2017
2. Керівникам органів управління освітою районних державних
адміністрацій, міських рад та об’єднаних територіальних громад, керівникам
закладів освіти обласної комунальної власності, керівникам закладів загальної
середньої, дошкільної та професійно - технічної освіти, керівникам навчальних
закладів приватної форми власності:
2.1. Забезпечити суворий контроль за виконанням вимог санітарного
законодавства у закладах освіти області.
Термін – постійно
2.2. Розглянути на нарадах керівників закладів освіти питання виконання
вимог санітарного законодавства, безпеки життєдіяльності, попередження
розповсюдження інфекційних захворювань серед учасників освітньо - виховного
процесу.
Термін - до 25.12.2017
2.3. Попередити керівників
закладів
освіти
про
персональну
відповідальність за створення безпечних умов перебування здобувачів освіти в
освітніх закладах та забезпечення належного санітарно-епідеміологічного режиму.
Термін - до 25.12.2017
2.4. Рекомендувати керівникам закладів освіти посилити контроль за:
- виконанням вимоги Законів України «Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення», «Про захист від інфекційних хвороб», «Про
охорону праці» та інших нормативно-правових документів з питань безпеки
життєдіяльності в освітніх закладах;
- ранковим прийомом дітей до закладу, проведенням якісного вологого
прибирання та своєчасного провітрювання приміщень;
- дотриманням санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил,
норм при організації навчально-виховного процесу у навчальних закладах області;

- дотриманням санітарно-гігієнічних
і санітарно-протиепідемічних
правил, норм при організації навчально-виховного процесу у навчальних
закладах області;
-проведенням серед учасників освітнього процесу різних форм санітарнороз’яснювальної роботи щодо запобігання розповсюдження інфекційних
захворювань.
Термін – постійно
3. Інформацію про проведену роботу надавати на електронну адресу
Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства
Головного
управління
Держпродспоживслужби
в
Одеській
області
san@odesa.consumer.gov.иа та Департаменту освіти і науки облдержадміністрації
osvita@ osvita. od. иа за схемою ( що додається).
Термін-до 10.12.2017; 10.01.2018
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника управління
держнагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління
Держпродспоживслужби в Одеській області (Степанову Л.В.), та заступника
директора - начальника управління нормативності та якості освіти Департаменту
освіти і науки облдержадміністрації (Стельмах Н.О.).
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Додаток до наказу
від 27.11.2017 № 365/ОД
Схема надання інформації
1. Кількість проведено нарад.
2. Кількість проведено :
Лекцій ( теми )
Бесід ( теми)
Виступів на батьківських зборах ( теми).
3. Кількість виступів в засобах масової інформації ( теми).

