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П ро проведення протиепідем ічних
заходів у навчальном у закладі щ одо

.

недопущ ення розповсю дж ення кору

На виконання Законів України «Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від
інфекційних хвороб», з метою своєчасного виявлення хворих і запобігання
розповсюдженості інфекційних захворювань в організованих колективах, у
зв’язку з підйомом в Україні захворюваності на кір, випадком захворювання
на кір учениці групи МС-4, Литвинчук Ю ., з метою попередження
виникнення спалаху на кір масового розповсюдження гопну і гострих
респіраторних вірусних інфекцій
НАКАЗУЮ:
. Лікарю Шликовій О.В., медичним працівникам Кісловій Ю.М. та Філіпенко
В.А.:
перевірити наявність у всіх, учнів необхідних щеплень;
активізувати інформаційно - роз'яснювальну роботу серед учнів та
педагогічних працівників інформацію з питань попередження та
неможливості розповсюдження захворювання на кір.
розмістити на інформаційних дошках Санітарний бюлетень з профілактики
кору.
/

•

сприяти медичним сестрам комунальних некомерційних підприємств «Центр
первинної медико-санітарної допомоги» Деснянського району перевірці в
закладах освіти району (за територіальним поділом) стану захворюваності на
кір, щеплення проти кору та дотримання санітарно-епідемічного режиму.

•

постійно спостерігати за станом здоров'я учнів та при виявленні дітей з
підозрою на захворювання негайно повідомляти про випадок майстрів в/н,
класних керівників та адміністрацію коледжу.

•

забезпечити щоденний огляд учнів, що мешкають в гуртожитку;

•

забезпечити нагляд за контактними учнями протягом 21 дня;

•

забезпечити проведення протиепідемічних заходів (провітрювання, "вологе
прибирання із застосуванням дезінфікуючих засобів).

2. Майстрам в/н та класним керівникам, вихователям гуртожитку:
• довести до відома батьків інформацію про необхідність здійснення щеплень
проти кору;
• дотримуватись санітарно-епідеміологічного режиму, профілактики
захворювання;
•

активізувати інформаційно - роз'яснювальну роботу серед учнів та їх батьків
з питань попередження та неможливості розповсюдження захворювання на
кір;

•

постійно спостерігати за станом здоров'я учнів та при виявленні дітей з
підозрою на захворювання негайно повідомляти про випадок батьків та
відповідний заклад охорони здоров'я;

• не допускати до навчання дітей з ознаками захворювання на кір.
4.

Контроль за виконання даного наказу покласти на заступника директора з

НВР Волошкову Л.М. та соціального педагога Прядко Л.Д.

Василь Петрович

