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___________________________________________________________________
від 31.08.2021 року

№ 190-О
НАКАЗ

Про запобігання харчовим
отруєнням та інфекційним
захворюванням учнів
Керуючись Законом України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»,
відповідно до Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти
затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України 25.09. 2020 року №2205,
на виконання спільного наказу Міністерства охорони здоров’я та Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України від 05.11.2012 №870/1246 “Про посилення заходів з
профілактики гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь серед дітей у
загальноосвітніх навчальних закладах”, від 22.08.2020 №50 «Про затвердження
протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв'язку поширенням
коронавірусної хвороби (СОVID-19)», з метою попередження епідемічного
розповсюдження інфекційних хвороб та забезпечення санітарно-епідемічного
благополуччя учнів у освітньому закладі
НАКАЗУЮ:
1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Галині ГРИЦАЄНКО, заступнику
директора з виховної роботи Анастасії ДІВНІЧ.:
1.1.
До 01.09.2021 року розробити та затвердити заходи з питань профілактики
вірусних гепатитів, гострих кишкових інфекцій, харчових отруєнь, забезпечити їх
виконання (додаток 1).
1.2.
Здійснювати контроль за організацією
раціонального та збалансованого
харчування дітей відповідно до норм харчування у навчальних закладах,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004
№1591(пп.3.8).
1.3. Упродовж навчального року забезпечити контроль за дотриманням учнями та
педагогами
закладу правил особистої гігієни, своєчасної та ефективної
профілактики інфекційних захворювань та харчових отруєнь.
1.4. Організувати систематичний контроль з боку вчителів за питним режимом у школі:
використання чашок, склянок, води в пластиковому посуді.
1.5. До 01.09.2021 року поновити наглядну агітацію з питань попередження
інфекційних хвороб та харчових отруєнь на інформаційному стенді в їдальні.
2. Класним керівникам1-9 класів:
2.1. Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи серед батьків щодо необхідності
організації гарячого харчування дітей під час перебування у школі.
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2.4.
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5.

Інформувати учнів та їх батьків про заходи щодо запобігання виникненню
інфекційних захворювань; залучати медичних працівників до участі у батьківських
зборах.
До 03.09.2021 року провести бесіди з учнями щодо дотримання правил особистої
гігієни.
Забезпечити систематичний контроль за виконанням учнями санітарно-гігієнічних
вимог при перебуванні в освітньому закладі та побуті.
До 03.09.2021 року поновити наглядну агітацію з питань попередження
інфекційних хвороб та харчових отруєнь на мобільних стендах в кабінетах.
До 06.09.2021 року розробити пам’ятки для батьків щодо профілактики харчових
отруєнь та інфекційних захворювань дітей.
На годинах спілкування проінформувати учнів про заборону принесення до
освітнього закладу для частування дітей кремових виробів (тортів, тістечок),
морозива, напоїв, зокрема солодких газованих; розглянути питання виховання в
учнів гігієни харчування (І тиждень вересня 2021 року).
Суворо заборонити залучення учнів до виконання робіт, що можуть спричинити
інфекційні зараження, зокрема до прибирання санвузлів, умивальних кімнат,
допоміжних приміщень, сходів, рекреаційних приміщень, майстерень, спортивних
приміщень, актової зали, харчоблоку, буфету, обідньої зали, винесення сміття.
Заступнику директора з ГР Світлані СЕМЕНЦОВІЙ:
До 01.09.2021 року забезпечити навчальний заклад в достатній кількості миючими
та дезінфікуючими засобами.
Забезпечити вологе прибирання приміщень з дезінфікуючими засобами та обробку
столового посуду розчином хлорантаміну.
Сестрі медичній Олені Малик:
Стежити за дотриманням санітарних правил та норм здобувачами освіти у їдальні
навчального закладу.
Забезпечувати організацію проведення обов’язкових медичних профілактичних
оглядів учнів закладу в присутності батьків або інших законних представників у
лікувально-профілактичному закладі за місцем спостереження дитини протягом
календарного року..
Упродовж вересня-жовтня 2021 року організувати проведення диктантів щодо
профілактики інфекційних захворювань та харчових отруєнь.
Контроль за виконанням даного наказу залишаю за заступником директора з
навчально-виховної роботи, відповідальною за організацію харчування в освітньому
закладі Галину ГРИЦАЄНКО.
Директор школи

З наказом ознайомлені:
_________Г.ГРИЦАЄНКО
_________С.СЕМЕНЦОВА
_________О.МАЛІК

Олександра ПОТУК

Додаток до наказу
від 31.08.2021 № 190-О
Заходи
з питань профілактики вірусних гепатитів, гострих кишкових інфекцій,
харчових отруєнь
№
п/п

Заходи

1.

Ретельно контролювати дотримання санітарнопротиепідеміологічного режиму у школі
(провітрювання, вологе прибирання, питний
режим, санітарно-гігієнічні умови в
приміщеннях).
В кожному класі провести бесіди з учнями із
залученням фахівців щодо попередження
інфекційних захворювань, профілактики гострих
кишкових інфекцій та харчових отруєнь.
Здійснювати моніторинг захворюваності учнів.
Здійснювати контроль за санітарно-гігієнічним
станом обідньої зали, харчоблоку, їдальні.

2

3
4

Термін
виконання
Постійно

ЗД з НВР, ВР, АГЧ.
Сестра медична,
черговий вчитель

Вересень
(години
спілкування)

Класні керівники

Постійно
Постійно

Сестра медична
ЗД з НВР
Грицаєнко Г.А.
Сестра медична
ЗД з НВР
Грицаєнко Г.А.
Сестра медична
Класні керівники
ЗД з НВР
Грицаєнко Г.А.
Сестра медична
ЗД з НВР
Грицаєнко Г.А.
Сестра медична

5

Забезпечити постійний контроль за
дотриманням учнями правил особистої гігієни
під час перебування у закладі та приймання їжі.

Постійно

6

Здійснювати контроль за асортиментом
продукції, наявності документів, що гарантують
її безпеку та якість.
Здійснювати щоденний контроль за якістю
продуктів харчування та продовольчої
сировини, що надходять до їдальні, умовами їх
зберігання, а також за якістю готових страв,
дотриманням термінів їх реалізації.
Контролювати дотримання технології
приготування страв у шкільній їдальні.

Постійно

Контролювати дотримання санітарно-гігієнічних
норм у їдальні та буфеті, дотримання санітарних
норм при обробленні використаного столового
та кухонного посуду.

Постійно

7

8

9

Відповідальні

Постійно

Постійно

ЗД з НВР
Грицаєнко Г.А.
Сестра медична
ЗД з НВР
Грицаєнко Г.А.
Сестра медична

Відмітка
про
виконання

10

Забезпечити контроль за дотриманням питного
режиму учнів у навчальному закладі.

Постійно

11

Забезпечити контроль за дотриманням правил
особистої гігієни завідуючої виробництвом,
кухарів, забезпеченням належного санітарного
стану виробничих приміщень їдальні.

Постійно

12

Прибиральницям службових приміщень суворо
дотримуватися санітарних вимог до прибирання
їдальні та приміщень навчального закладу.
Туалетні приміщення прибирати після кожної
перерви з використанням дезінфікуючих
речовин.

Постійно

ЗД з НВР
Грицаєнко Г.А.
ЗД з АГЧ
Семенцова С.Є.
Медичний
працівник
ЗД з НВР
Грицаєнко Г.А.
ЗД з АГЧ
Семенцова С.Є.
Медичний
працівник
ЗД з АГЧ
Семенцова С.Є.

