
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

Про запровадження обмежувальних заходів 

щодо попередження подальшого 

поширення захворюваності на ГРВІ та грип 

серед дітей 

 

 

З метою збереження здоров’я, фізичного розвитку дітей, попередження 

захворюваності дітей на грип та ГРВІ, керуючись ст.ст. 20, 40 Закону України «Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», ст. 42 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», наказом МОЗУ від 06.11.2015 року №732 « Про 

затвердження нормативно-правових актів з питань організації та проведення санітарно-

епідемічних заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню грипу та 

гострих респіраторних інфекцій»: 

 

1. Затвердити обмежувальні заходи щодо попередження подальшого поширення 

захворюваності на ГРВІ та грип серед дітей згідно з додатком. 

2.Структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради, іншим виконавцям 

забезпечити належну організацію та виконання цих заходів. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови 

Бондарчук Т.В. 

 

 

 

Заступник міського голови                          підпис                                  В. Камінська 

 

21 грудня 2016 року  Старокостянтинів   №495/2016-р 

 
 

                                                  

 



Додаток 

до розпорядження міського голови  

21 грудня 2016 року №495/2016-р 

Заходи щодо попередження подальшого поширення захворюваності на  

ГРВІ та грип серед дітей 

 

1. Забезпечити своєчасне виконання всіх заходів профілактики, лікування та боротьби 

з грипом і ГРВІ, передбачені наказом МОЗ від 09.02.1998 року №30 «Про заходи щодо 

профілактики і боротьби з грипом та гострими респіраторними інфекціями в Україні». 

Старокостянтинівський міськміжрайонний 

відділ ДУ, ЦРЛ, управління освіти 

виконавчого комітету міської ради. 

2. Забезпечити проведення щоденного моніторингу захворюваності на грип та ГРВІ 

дітей дошкільного та шкільного віку. 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради. 

3. У випадку виникнення масових захворювань на грип та ГРВІ (30 відсотків і більше) 

дітей та персоналу у навчальних закладах припиняти заняття у встановленому порядку. 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради. 

4. Запровадити у разі ускладнення епідемічної ситуації з грипом та гострими 

респіраторно-вірусними інфекціями посилений протиепідемічний режим у навчальних 

закладах. 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради. 

5. Призупиняти заняття в класі (школі) наказом по закладу при відсутності на 

заняттях 20% списочного складу учнів за узгодженням з управлінням освіти. 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради. 

6. У разі перенесеного захворювання або відсутності більше 3-х днів допускати дітей 

до навчального закладу тільки при наявності довідки лікаря. 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради. 

7. Забезпечити проведення серед населення роз’яснювальної роботи з проблемних 

питань, пов’язаних із епідемією, щодо заходів недопущення подальшого поширення, а 

також профілактики захворювань на грип та ГРВІ. 

Управління освіти, центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді, управління у 

справах сім’ї та молоді виконавчого 

комітету міської ради. 

8. Підготувати консультативні матеріали у вигляді пам'яток з профілактики грипу та 

ГРЗ і розмістити їх на сайтах закладів для отримання знань і формування життєвих навичок 

щодо профілактики ГРЗ у сім’ях. 

Управління освіти, центр соціальних служб 

для сім’ї; дітей та молоді, управління у 

справах сім’ї та молоді виконавчого 

комітету міської ради. 

9. Забезпечити щоденний огляд, опитування дітей дошкільних та загальноосвітніх 

закладів району з метою раннього виявлення хворих на грип та ГРВІ, їх ізоляцію, а при 

необхідності - госпіталізацію. 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради. 
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10. Забезпечити дошкільні, загальноосвітні заклади деззасобами для проведення 

щоденного трьохразового прибирання та дезінфекції, під час перерв проводити 

провітрювання класів та навчальних кімнат. 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради. 

11. Проводити постійну роз’яснювальну роботу серед дітей та школярів 

щодо профілактики грипу та ГРВІ. 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради. 

12. Забезпечити в закладах освіти дотримання температурного режиму, проведення   

С - вітамінізації дітей ( у раціон дітей ввести вживання часнику та цибулі, чаю з лимоном, 

квашеної капусти, буряка, меду). 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради. 

13. Проведення тематичних бесід «Обережно! Грип!», «Профілактика інфекційних 

захворювань, отруєнь» «Профілактика та лікування ГРВІ та грипу», «Скажемо «Ні» грипу 

та застуді», «Профілактика кору», «Роль щеплень у житті дитини», «Твоє здоров’я - в твоїх 

руках», «Небезпека інфекційних захворювань». 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради. 

14. Випуск медичного бюлетеня «Профілактика грипу та гострих респіраторних 

вірусних інфекцій». 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради. 

 

 

 

Керуючий справами                                           підпис                                     В. Янзюк 

 

 


