
 
Комунальний заклад 

«Богодухівська спеціальна школа» 

Харківської обласної ради 

 

 

                                                          НАКАЗ  

 

 

13.11.2019                                                                                                       № 167 

                   

Про організацію роботи щодо 

попередження  захворювань на 

вірусний гепатит А 

 

Відповідно до підпункту 9 пункту 4 Положення про Міністерство 

охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13 

квітня 2011 року №467, пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки, 

молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 08 

квітня 2011 року №410, наказу Міністерства охорони здоров'я України 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», листа Головного управління Держпродсподивслужби в 

Харківській області від 07.11.2019 № 4.1-057/2/13219-9 «Про ускладнення 

санітарно-епідемічної ситуації з вірусного гепатиту А» та  з метою 

недопущення розповсюдження вірусного гепатиту А та забезпечення 

санітарно – гігієнічного благополуччя   дітей та працівників закладу під час 

освітнього процесу  

 

НАКАЗУЮ : 

1.Заступнику директора Гриненко В.Г.: 

1.1. Забезпечити проведення роз'яснювальної роботи серед вчителів, 

вихователів, батьків щодо запобігання розповсюдження вірусного гепатиту А 
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та забезпечення санітарно – гігієнічного благополуччя. 

                                                                                                       До 15.11.2019 

1.2. Встановити контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм  під час  

вживання їжі  в шкільній їдальні. 

Постійно 

2. Лікарю Ларіоновій Н.І.: 

2.1. Негайно повідомляти адміністрацію комплексу про випадки захворювань 

учнів на вірусний гепатит А. 

2.2. Скласти план заходів щодо попередження розповсюдження вірусного 

гепатиту А та забезпечення санітарно – гігієнічного благополуччя. 

До 15.11.2019 

2.3. Координувати діяльність  роботи медичного персоналу щодо контролю 

за харчуванням дітей. 

Постійно 

2.4. Забезпечити  неухильне дотримання  санітарно-гігієнічних вимог та 

санітарно-протиепідемічних правил. 

Постійно 

3. Завідувачу господарством Сульженко М.П.: 

3.1. Посилити контроль за прибиранням шкільних приміщень. 

Постійно 

3.2. Контролювати забезпечення миючими та дезинфікуючими засобами. 

Постійно 

4. Медичній сестрі Харченко А.І.: 

4.1. Забезпечити виконання заходів щодо запобігання розповсюдження 

вірусного гепатиту А та забезпечення санітарно – гігієнічного благополуччя. 

Постійно 

4.2. Контролювати дотримання санітарно-гігієнічних вимог та 

проепідемічних правил у навчальному закладі. 

Постійно 

4.3. Негайно повідомляти адміністрацію закладу в разі виявлення 

захворювань учнів. 
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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 дезинфекції. 

Постійно 

4.6. Здійснювати щоденний контроль за збереженням продуктів та інвентарю 

їдальні відповідно до санітарних норм.   

    Постійно 

4.7. Вжити невідкладних заходів щодо створення безпечних умов для 

організації харчування дітей. 

4.8. Контролювати якість продуктів харчування, наявність 

супроводжувальних документів на них, якість приготування страв та 

організацію питного режиму водою гарантованої якості, дотримання правил 

особистої гігієни дітьми та персоналом. 

Протягом 2019/2020 навчального року   

6. Шеф-кухарю Задорожній О.Г.: 

6.1. Створювати безпечні умови для організації харчування дітей. 

Протягом 2019/2020 навчального року 

6.2. Контролювати дотримання санітарно-гігієнічних вимог працівниками 

кухні. 

Постійно 

6.3. Контролювати якість приготування страв у шкільній їдальні, дотримання 

санітарно-гігієнічних вимог  щодо приготування їжі. 

Постійно 

6.4. Здійснювати щоденний контроль за збереженням продуктів та інвентарю 

їдальні відповідно до санітарних норм. 

Постійно 

7. Класним керівникам, вихователям: 

7.1. Провести з учнями профілактичні бесіди щодо запобігання 

розповсюдження вірусного гепатиту А та забезпечення санітарно – 

гігієнічного благополуччя . 
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Листопад-Грудень 2019 року 

7.2. Контролювати питання забезпечення  учнів милом, рушниками. 

Постійно 

7.3. Контролювати дотримання учнями санітарно-гігієнічних правил.  

Протягом 2019/2020 навчального року 

7.4. Контролювати відвідування учнями навчальних занять. Про відсутність 

учня у школі повідомляти заступника директора з навчально-виховної роботи 

Гриненко В.Г. 

Постійно 

8. Працівникам закладу негайно повідомляти адміністрацію про 

захворювання на гепатит А. 

9. Контроль за виконанням  даного наказу покласти на заступника з 

навчально-виховної роботи Гриненко В.Г. та завідуючу господарством 

Сульженко М.П. 

 

 

 Директор                                                         О.А.Хованова 

 

Гриненко В.Г 
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З   наказом  від 13.11.2019  № 167 ознайомлені: 

Гриненко В.Г. 

Сульженко М.П. 

Ларіонова Н.І. 

Тур Л.І.  

Сороколат С.М.  

Сосонна О.А.  

Черкасова  О.В. 

Івах В.В. 

Колесніченко І.М. 

Могилевська Н.П. 

Васюрчик Т.С. 

Мочалова Л.Є. 

Пухова А.В. 

Бородавка Н.В. 

Гарбуз Т.О.  

Полтавець Т.О. 

Мелешко Н.О.  

Давиденко О.П.  

Ярошенко О.М. 

Шуба І.В. 

Галицька Н.В. 

Ярошенко Н.М. 

Бородавка С.І. 

Наседкін О.В. 

Касьяненко А.Ю. 

Таратушка О.О. 

Сердюк Т.С. 

Рєпка В.Л. 

Терещенко Л.П. 

Котко М.В. 

 

 


