
Управління освіти і науки Сумської міської ради 

Комунальна установа 

Сумська спеціалізована школа І –ІІІ ступенів № 25, м. Суми Сумської області 

вул. Декабристів, 80, м. Суми, 40013,  тел. (0542) 61-82-55 

e-mail: ssh25sumy@ ukr.net  Код ЄДРПОУ 21117479 

НАКАЗ 

04.12.2018                                                                                                  №  253 

 

Про організацію профілактичної роботи  

з попередження захворювання на грип  

та гострі респіраторні інфекції  

у закладі 

 

На виконання Комплексного плану заходів з профілактики грипу та 

інших гострих респіраторних інфекцій та боротьби з ними в м. Суми у 

епідемічному сезоні 2018-2019 років, наказу управління освіти і науки 

Сумської міської ради від 03.12.2018 року №834 «Про організацію 

профілактичної роботи з попередження захворювання на грип та гострі 

респіраторні інфекції  у закладах освіти», з метою підвищення ефективності 

заходів щодо профілактики і боротьби з грипом та  гострими респіраторними 

вірусними інфекціями 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Прийняти до виконання наказ управління освіти і науки Сумської 

міської ради №834 від 03.12.2018 року «Про організацію профілактичної 

роботи з попередження захворювання на грип та гострі респіраторні вірусні 

інфекції у закладах освіти», та заходи щодо профілактики грипу та гострих 

респіраторних вірусних інфекцій в епідсезон 2018-2019 років. 

2. Затвердити заходи з профілактики грипу та гострих респіраторних 

інфекцій у епідемічному сезоні 2018-2019 років та забезпечити їх неухильне 

виконання (додаток 1) 

3. Черговому адміністратору, у разі ускладнення епідемії грипу, 

надавати управлінню освіти і науки за телефоном 32-78-05 до 11.00 

інформацію за встановленою формою. 

       Відповідальна : Козолуп Т.В. 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

                                         

 

Директор школи        Л.В.Голуб 

 

 

 

 

mailto:zosh25@osvita.sumy.ua


          Додаток 1 
                                                                           до наказу по школі 

                                                                                            від  04.12.2018 року №_____ 

  

Заходи щодо профілактики грипу та гострих респіраторних  

вірусних інфекцій в епідсезон 2018-2019 років 
 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Термін 

виконання 

Відповідальний  

за виконання 

1.  Забезпечити дотримання санітарно-гігієнічного 

режиму  функціонування  закладу  
Постійно Голуб Л.В. 

2.  Забезпечити дотримання вимог санітарно-

протиепідемічного режиму в закладі, 

підтримання нормованих параметрів 

мікроклімату у приміщеннях 

Постійно Кучеренко В.Г. 

3.  Проводити  санітарно-просвітницьку роботу 

серед працівників закладу, учнів, вихованців та 

їх батьків щодо заходів особистої і громадської 

профілактики, необхідності  своєчасного 

звернення  за медичною допомогою, шкоди 

самолікування  

Постійно 

Медична сестра 

Радько Т.І. , 

Класні керівники, 

класоводи 

4.  При невідповідності повітряно-теплового 

режиму у приміщеннях закладів освіти 

гігієнічним нормам ( +17 С, +20 С відносна 

вологість 40-60 %) тимчасово призупиняти 

освітній процес в цих закладах до приведення 

показників мікроклімату у відповідність 

гігієнічним нормам 

Негайно після 

виникнення такої 

ситуації 

Голуб Л.В. 

5.  При досягненні порогового рівня захворюваності 

або 20 % відсутності дітей, пов’язаною із 

захворюваністю на грип та інші ГРВІ, тимчасово 

призупинити роботу закладу або його окремих 

підрозділів до нормалізації епідемічної ситуації, 

погодити це питання з управлінням освіти і 

науки СМР з обов’язковим інформуванням 

відділу охорони здоров’я СМР за тел. 650-553, 

Сумського міськрайонний відділ ДУ «Сумський 

обласний лабораторний центр МОЗ України» за 

тел. 251-176 

Негайно після 

виникнення 

ситуації 

Голуб Л.В. 

6.  При досягненні порогового рівня захворюваності 

вводити в дію комплекс заходів, передбачених на 

епідемічний період 

При досягненні 

порогового рівня 

Голуб Л.В. 

Кучеренко В.Г. 

7.  Забезпечити проведення заходів з дезінфекції, в 

т.ч. повітря та можливість дезінфекції рук 

спиртовим антисептиком, антибактеріальним 

милом 

При реєстрації 

підвищення рівня 

захворюваності 

Кучеренко В.Г. 

8.  За рішенням міської комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій на 

період епідемії обмежувати культурно-масові 

заходи для дітей та підлітків, у тому числі 

спортивні змагання, олімпіади, карнавали тощо.  

На період епідемії 

Голуб Л.В. 

Коваленко Л.І. 

Павліченко В.І. 

 

 



Алгоритм дій адміністрації навчально-виховного закладу 

 щодо попередження епідемічних ускладнень щодо захворюваності на 

гострі респіраторно-вірусні інфекції та грип серед учнів та персоналу  

 

  На період підвищення захворюваності на ГРВІ та грип, з метою 

посилення протиепідемічного режиму у виховних та навчальних закладів 

необхідно: 

-  проводити роз’яснювальну роботу , в т. ч. з батьками  та 

персоналом щодо недопущення хворих на ГРВІ та грип дітей  та дорослих до 

відвідування організованих колективів;  

- запроваджувати активне виявлення педагогічними та медичними 

працівниками хворих (з нежиттю та температурою) дітей протягом дня, 

забезпечувати тимчасову їх ізоляцію і через виклик батьків - відправку 

хворих додому або за необхідності – в лікувальний заклад; 

- з метою розмежування дітей та обмеження контактів тимчасово 

замінювати кабінетну систему навчання, закріпивши за кожним класом 

окремий кабінет; 

- в групових, класних кімнатах та місяцях загального користування 

запроваджувати раціональний режим провітрювання (на перервах, під час 

прогулянок, залежно від особливостей навчально-виховного процесу) та 

часте вологе прибирання; 

- забезпечити контроль за дотриманням дітьми та персоналом 

вимог особистої гігієни (часте миття рук), забезпечувати для цього відповідні 

умови; 

- підтримувати в приміщеннях закладів оптимальні параметри 

мікроклімату, в т. ч. щодо температури та відносної вологості повітря.  

- при реєстрації захворюваності на рівні 20% дітей та більше від 

загальної кількості в класі чи закладі в цілому, приймати відповідні рішення 

щодо призупинення навчального процесу; 

- силами педагогічного складу, штатних та закріплених за даними 

закладами медичних працівників територіальних установ охорони здоров’я 

проводити активну санітарно-освітню та роз’яснювальну роботу серед дітей 

та батьків щодо профілактики ГРВІ та грипу шляхом зміцнення імунітету, 

загартовування, необхідності вакцинації, тощо. 

 
 

 
 


