
 
ЗАЧЕПИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

НАКАЗ    

Зачепилівка 

17.02.2020                   № 30 

 
Про  проведення профілактичних заходів  

щодо запобігання захворюваності дітей та 

учнівської молоді в закладах освіти 

Зачепилівського району  

 

На виконання спільного наказу КНП «Зачепилівська центральна 

районна лікарня» Зачепилівської районної ради Харківської області, КНП 

«Центр первинної медико – санітарної допомоги» Зачепилівського району, 

відділу освіти, молоді та спорту Зачепилівської районної державної 

адміністрації, відділу освіти, молоді та спорту Зачепилівської  селищної ради  

«Про проведення поглиблених профілактичних  медичних оглядів школярів 

Зачепилівського району Харківської області у 2019/2020 навчальному році», 

протоколу №1 від 28.01.2020 позачергового засідання регіональної комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

Харківської області, Комплексного  плану заходів  готовності в 

міжепідемічний період  та реагування під час епідемічного сезону 

захворюваності на грип та ГРВІ 2019_2020, затвердженого заступником 

голови Харківської обласної державної адміністрації М.Черняком, доручення 

№01-07/03 від 10.02.2020 першого заступника голови Зачепилівської 

районної державної адміністрації за підсумками розширеної оперативної 

наради з основних питань життєдіяльності органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування, з метою  своєчасного виявлення дітей, хворих на 

інфекційні, паразитарні, шкіряні хвороби, запобігання розповсюдженню 

інфекційних захворювань у закладах загальної середньої та дошкільної 

освіти  району, наказую:  
 

1.Завідувачу районним  методичним кабінетом Бєляєвій А.І. : 

1.1. Тримати під контролем здійснення у закладах загальної середньої освіти 

району організаційних  заходів щодо проведення   поглиблених 

профілактичних медичних оглядів школярів                                                                      

 Постійно                                                                                                  

2. Керівникам закладів загальної середньої освіти забезпечити: 

2.1.Проведення профілактичних медичних оглядів  школярів. 

                                               Протягом навчального року згідно з графіком 



2.2. Дотримання протиепідемічного режиму та санітарно-гігієнічних вимог 

щодо організації освітнього процесу. 

Постійно 

2.3. Забезпечити своєчасне  інформування батьків (опікунів) учнів про дату 

та місце проведення профілактичних медичних оглядів  школярів та 

отримувати зворотну інформацію від них в письмовій формі про стан 

здоров'я дитини та згоду на проведення профілактичного огляду їх дитини. 

                                                                                                             Постійно 

2.4. Визначити місце проведення поглиблених медичних оглядів учнів та 

створити  необхідні умови для їх  проведення, здійснивши підготовку 

приміщень, які відповідають санітарним нормам і правилам.  

       Узгодити з КНП «Зачепилівська ЦРЛ» та КНП «ЦПМСД 

Зачепилівського району» графіки проведення поглиблених медичних оглядів 

у закладах освіти. 

         Постійно 

2.5. Забезпечити учнів одноразовими гумовими рукавичками під час 

проходження поглибленого медичного профілактичного огляду. 

                                                            Під час проведення медичних оглядів 

2.6.Укомплектувати аптечки для надання першої невідкладної допомоги у 

закладах освіти. 

                                                                                                   До  01.09.2020 

2.7.Скласти реєстр учнів, віднесених до підготовчої та спеціальної груп 

відповідно до інструкції про розподіл учнів на групи для занять на уроках 

фізичної культури, затвердженої спільним наказом Міністерства охорони 

здоров'я України та Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009 

№518/674. 

 За результатами проведення поглибленого профілактичного 

 медичного огляду учнів  закладу освіти. 

2.8. Відсторонення від навчання та направлення на подальше до обстеження 

дітей, у яких виявлено інфекційні, паразитарні та шкіряні хвороби. 

                                                                                                     Постійно   

2.9.Провести  аналіз даних медичних оглядів школярів, врахувавши особисті 

дані  школяра при розміщенні його в класі. Заслухати аналіз даних медичних 

оглядів школярів на батьківських зборах кожного класу та засіданнях 

педагогічних рад. 

2.10. Надати до відділу освіти, молоді та спорту  узагальненої інформації про 

результати проведення профілактичних медичних оглядів учнів згідно з 

додатком до цього наказу. 

                                                                                            До 09.03.2020 

3. Керівникам закладів загальної середньої та дошкільної освіти: 

3.1.Вжити заходи щодо дотримання вимог санітарно-протиепідемічного 

режиму у місцях перебування дітей.  

                                                                                                             Постійно 

3.2.Забезпечити дотримання необхідного температурного режиму в 

приміщеннях  закладів загальної середньої та дошкільної освіти.  



                                                                                                             Постійно 

3.3.Посилити заходи, спрямовані на профілактику захворювань повітряно - 

капельним механізмом передачі (у тому числі грипу, ГРВІ та захворювань, 

спричинених новим корона вірусом 2019-nCoV, серед дітей та персоналу ( в 

дитячих колективах, закладах освіти). 

                                                                                                              Постійно 

3.4. Застосовувати введення своєчасних обмежувальних заходів, а саме 

припинення навчального процесу у закладах освіти, виконуючи: 

1) Комплексний план заходів з готовності в міжепідемічний період та 

реагування під час епідемічного сезону захворюваності на грип та ГРВІ 2019-

2020 рр., розділ ІІ, пункт 12 – призупинити роботу шкіл, …. при відсутності 

20% від загальної кількості учнів окремого класу (групи) з причин 

захворюваності на грип та ГРВІ.                                                             

2) Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання 

загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного 

процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01: 

П.9. Організація навчально-виховного процесу 

п. 9.20. При зниженні температури повітря до мінус 20 град. C при 

швидкості руху повітря більше 5 м/с і при підвищенні вологості вище 80% 

для учнів початкових класів та при t град. мінус 24 град. C - для учнів 5-12 

класів, а також при надзвичайних ситуаціях органи місцевої виконавчої 

влади приймають рішення про тимчасове призупинення навчання учнів. 

При виникненні інфекційних захворювань навчальні заняття 

призупиняються органами місцевої виконавчої влади за погодженням з 

територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби. 

                                                              При ускладненні епідемічної ситуації 

4.  Інженеру ЛКТО Батаєву Д.І. розмістити цей наказ на сайті  відділу освіти, 

молоді та спорту Зачепилівської райдержадміністрації. 

                                                                                                До 20.02.2020 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на  завідувача районним 

методичним кабінетом Бєляєву А.І.  

 

 

Начальник  відділу освіти, 

молоді та спорту                                                                        Олена ПЕТРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


