
 
Комунальний заклад 

  «Богодухівський спеціальний навчально-виховний комплекс» 

Харківської обласної ради 

 

 

                                                          НАКАЗ  

 

 

15.10.2019                                                                                                        №159 

                   

Про забезпечення заходів щодо 

профілактики грипу та гострих 

респіраторних вірусних  інфекцій в 

епідсезон 2019/2020 років 

 

 На виконання наказу Міністерства охорони здоров’я України               

від 17 травня 2019 №1126  «Про затвердження Порядку організації 

проведення  епідеміологічного нагляду за грипом та гострими 

респіраторними вірусними інфекціями, заходів з готовності в міжепідемічний 

період і реагування під час епідемічного сезону захворюваності на грип та 

ГРВІ», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 червня 2019 року 

за № 595/33566 та  з метою ефективної протидії поширення грипу та ГРВІ 

 

НАКАЗУЮ : 

1.Заступнику директора з навчально-виховної роботи Гриненко В.Г:  

1.1.Забезпечити проведення інформаційно-просвітницької роботи серед 

батьків, вчителів, вихователів щодо вакцинації із запобігання поширенню 

захворюваності на грип та  гострі респіраторні захворювання. 

Жовтень 2019 

1.2.Забезпечити  неухильне дотримання  санітарно-гігієнічних вимог та 

санітарно-протиепідемічних правил учасниками освітнього процесу. 

Постійно 

1.3. Забезпечити своєчасне інформування Департаменту науки і освіти 
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Харківської обласної державної адміністрації щодо призупинення освітнього 

процесу за відсутності 20% учнів від загальної їх кількості з причин 

захворювання на грип та ГРВІ. 

2. Лікарю Ларіоновій Н.І.: 

2.1. Скласти план заходів щодо профілактики грипу та гострих респіраторних 

вірусних інфекцій в епідсезон 2019/2020 років (Додаток). 

До 18.10.2019 

2.2. Повідомляти адміністрацію комплексу про випадки захворювань учнів 

на  грип та  гострі респіраторні захворювання. 

Постійно 

3. Завідувачу господарством  Сульженко М.П.: 

3.1. Забезпечити належний температурний режим у приміщеннях. 

В осінньо-зимовий період 2019/2020 навчального року 

3.2. Забезпечити необхідний запас дезінфікуючих засобів. 

Постійно 

3.3. Посилити контроль за виконанням дезінфікуючого режиму. 

Постійно 

3.4.  Забезпечити медичний пункт необхідними засобами та обладнанням 

(термометрами, бактерицидними випромінювачами, дезінфекційними та 

антисептичними препаратами, засобами особистої гігієни, індивідуального 

захисту).  

Постійно 

4. Медичній сестрі Харченко А.І.: 

4.1. Забезпечити виконання плану заходів щодо профілактики грипу та ГРВІ  

Постійно 

4.2.Контролювати вітамінізацію страв, дотримання санітарно-гігієнічних 

вимог та проепідемічних правил у навчальному закладі. 

Постійно 

4.3. Негайно повідомляти адміністрацію закладу та батьків у разі виявлення 

захворювань учнів. 
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Постійно 

4.4.  Проводити  ізоляцію учнів, що захворіли, а також спостереження за 

учнями,   які були в контакті з інфекційним хворим. 

За потребою 

4.5. Організовувати проведення поточної дезінфекції. 

Постійно 

5. Класним керівникам, вихователям: 

5.1. Провести з учнями та їх батьками профілактичні бесіди щодо 

запобігання поширенню захворюваності на грип та  гострі респіраторні 

захворювання. 

Листопад 2017 

5.2. Контролювати питання забезпечення  учнів милом, рушниками. 

Постійно 

5.3. Контролювати дотримання учнями санітарно-гігієнічних правил.  

Протягом 2019/2020 навчального року 

5.4. Контролювати відвідування учнями навчальних занять. Про відсутність 

учня у школі повідомляти заступника директора з навчально-виховної роботи 

Гриненко В.Г. 

Терміново 

6. Працівникам закладу негайно повідомляти адміністрацію про 

захворювання на  грип та  гострі респіраторні захворювання. 

7. Контроль за виконанням  даного наказу покласти на лікаря Ларіонову Н.І.                        

 

 

Заступник директора                                                              В.Г.Гриненко 

з навчально-виховної роботи 

 

 

Ларіонова Н.І. 
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З наказом від 15.10.2019    № 159    ознайомлені: 

Сульженко М.П. 

Ларіонова Н.І. 

Черкасова О.В. 

Рєпка В.Л. 

Назаренко С.М. 

Шуба І.В. 

Пухова А.В. 

Полтавець Т.О. 

Давиденко О.П. 

Колесніченко І.М. 

Могилевська Н.П. 

Тур Л.І. 

Сороколат С.М. 

Сосонна О.А. 

Гарбуз Т.О. 

Бородавка Н.В. 

Івах В.В. 

Васюрчик Т.С. 

Мочалова Л.Є. 

Пономаренко О.В. 

Таратушка О.О. 

Васюрчик А.А. 

Ярошенко О.М. 

Ярошенко Н.М. 

 


