УКРАЇНА
ІЗЯСЛАВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХМ ЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
НАКАЗ

Ізяслав

ак оі
Про профілактичні заходи з
попередження заносу та
поширення вірусного гепатиту А
серед вихованців та
учнів закладів освіти району
Керуючись законами України «Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних
хвороб», Державними санітарними правилами і нормами влаштування,
утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчальновиховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01), враховуючи зареєстровані на
території району випадки захворювання учнів закладів освіти на вірусний
гепатит А (далі - ВГА), з метою недопущення розповсюдження інфекції,
попередження заносу та поширення ВГА серед вихованців та учнів закладів
освіти району,
НАКАЗУЮ :
1.
Головному спеціалісту відділу освіти Крюковій Л.В. розробити план
протиепідемічних заходів у разі виникнення випадків ВГА у дитячих
колективах до 28.01.2018 р.
2.
Керівникам навчальних закладів:
2.1.
Забезпечити належні умови для дотримання санітарно-гігієнічних і
санітарно-протиепідемічних правил і норм при організації навчально- виховного
процесу у закладах освіти.
2.2.
Тримати на особистому контролі питання виконання заходів щодо
недопущення заносу та поширення ВГА у навчальних закладах, у першу чергу
тих, що стосуються організації питного режиму, дотримання правил особистої
гігієни дітьми та персоналом (підведення до умивальників гарячої та холодної
проточної води, наявності мила, одноразових рушників або електросушарок),
режиму прибирання, медичного обслуговування, харчування тощо.
2.3.
Посилити щоденний контроль за відвідуванням занять дітьми, своєчасним
виявленням серед дітей, підлітків, персоналу осіб з симптомами ВГА та
недопущенням їх перебування в дитячих колективах.

2.4.
Допускати до навчального закладу дітей, які були відсутні на заняттях або
зверталися до медичного працівника закладу зі скаргами, тільки при наявності
довідки від лікаря про стан здоров'я.
2.5.
Забезпечити наочність та посилити проведення санітарно- просвітницької
роботи серед дітей та батьківської громадськості щодо профілактики ВГА,
активно використовуючи офіційні сайти закладів освіти, провести батьківські
всеобучі, організувати проведення конкурсів тощо.
2.6. Сприяти забезпеченню навчальних закладів достатньою кількістю
дезінфікуючих засобів із супровідними документами, що підтверджують їх
якість.
2.7. Своєчасно інформувати відділ освіти, молоді та спорту про всі випадки
зазначеного захворювання та позаштатні ситуації, пов’язані з навчальновиховним процесом у навчальних закладах.:.
3.
Контроль за виконанням н а к ^ н з ^ ій щ а ї^ ^ а собою.
Начальник відділу
Юрисконсульт"'
З наказом ознайомлені:
Ю. Березний
В. Сопронюк.
В. Кравчук
Р. Шелепнюк
Л. Карчевська
Б. Колоднюк
Р. Янкова
М. Лисюк
B. Миронов
C. Балабей
Т. Кухар
B. Хом’як
Г. Кравець
C. Дручик
В. Яцков
О. Лисюк
Т. Ткачук
Т. Вітрук
Р. Демчук
_ А. Шаповал
_Л. Межирецька
_Н. Максимчук
Т. Козачу к
Т. Гудзь
І. Горда
Г. Юрчук
В. Ящук
Н. Чумак

Пилипчук
Яцимон
кова
_ Л. Бізюк
_ І. Довгалюк
_ Г. Ігнашина
_ Л. Богуцька
_ М. Отачук
_ Р. Шарко
_ Н. Дарчик
В. Філінюк
М. Шахраюк
_ Г. Сліворська
Л. Поліщук
О. Бойко
Н. Сачук
_ Л. Гримак
__ Л. Шумовська
__С. Сидорчук
_М . Довгомуд
_ Б. Годованюк
_ Н. Колосінська
_ Н. Васильчук
_В. Корнійчук
_О. Поліщук
___С.Бондарчук
__Л. Мачульська
_Н. Бродюк
_Т. Ковальчук
_Л. Андрійченко
_О. Закліцька
_Н. Антонюк
Н. Байталоха

Д од аток
до наказу відділу
від
.№
П л а н п р от и еп ід ем іч н и х заходів
щ одо за б езп еч ен н я п ро ф іл а к т и к и в ір усн ого геп ати ту А

№
з/п
І.

2.

Заходи

Створити
умови
особистої гігієни
вихованцями
Забезпечення
питною водою.

для
дотримання
працівниками та
дітей

доброякісною

Термін
виконання
протягом
2017/2018
н.р.
протягом
2017/2018

Відповідальні
Керівники навчальних
закладів
Керівники навчальних
закладів

н.р.
3.

4.

5.

6.

Забезпечити дотримання санітарних умов
приготування їжі, а саме:
- прийом доброякісних продуктів 3
відповідними сертифікатами
якості;
- використання посуду для
приготування їжі по
призначенню;
- термічну обробку продуктів;
- щоденний огляд працівників кухні;
- використання відповідного одягу
працівниками кухні.
Забезпечити
належний контроль за
станом здоров’я дітей:
- не допускати хворих дітей до
відвідування навчальних занять;
- при виявленні будь-яких ознак
захворювання
ізолювати хвору
дитину від здорових;
- відвідування навчального закладу
дозволяти тільки з довідкою про
стан здоров’я від лікаря.
Проводити систематичну санітарно —
просвітницьку роботу з дітьми та їх
батьками з питань особистої
гігієни та
профілактики захворювань на
вірусний гепатит А.
Забезпечити застосування в та осередках
вірусного
гепатиту
А
сучасних
ефективних дезінфекційних засобів.

Головний спеціаліст відділу
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Керівники навчальних
закладів

Керівники навчальних
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Керівники навчальних
закладів

Керівники навчальних
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К р ю к о в а Л.В.

