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НАКАЗ 

 

15.05.2019р.                                                                                      № 102 

Про профілактичні заходи  

у школі щодо захворювання на кір 

 

На виконання Законів України «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення»,  «Про захист населення від інфекційних 

хвороб», наказу МОЗ України від 26.06.2018 № 1216 "Про проведення 

обов'язкових профілактичних щеплень проти кору за епідемічними  

показаннями", прототокольного доручення наради при міському голові від 

23.04.2019 року, керуючись спільним листом МОЗ України та МОН  України  

від 06 вересня 2018 року № 1/9-537 05.2-11/235301 від 06 вересня 2018 року 

«Щодо напруженої епідемічної ситуації» та наказу управління освіти і науки 

«Про додаткові заходи щодо захворюваності на кір у закладах освіти», з метою 

недопущення ускладнень захворювання на кір, 

 НАКАЗУЮ: 

1. Адміністрації школи: 

1.1. заборонити відвідувати школу дітям, які не отримали 

профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень. 

1.2. обмежити проведення масових заходів за участю дітей при 

підвищеній захворюваності на кір; 

1.3. зараховувати дітей до закладу освіти лише за  наявності Довідки 

учня загальноосвітнього навчального закладу про результати 

обов’язкового медичного профілактичного огляду (форма №086-

1/0) та Карти профілактичних щеплень (форма  №063/0); 

1.4. проводити роботу з педагогічним персоналом щодо питань 

контролю за станом здоров’я учнів та порядку дій у разі виявлення 

ознак захворювання на кір; 

1.5. вжити заходи щодо покращення оснащення медичного кабінету у 

школі відповідно до встановлених вимог Міністерства охорони 

здоров'я України. 
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2. Медичній службі школи: 

2.1. до 20.05.2019  р. встановити кількість дітей у школі, які не 

отримали жодного щеплення від кору, та наполегливо 

рекомендувати батькам провести вакцинацію дітей; 

2.2. виключити можливість перебування у школі хворих дітей та 

працівників з респіраторної інфекції, ознаками кору; 

2.3. розмістити на дошці оголошень у вестибюлі школи спеціальні 

бюлетні та інформацію для дітей та батьків про необхідність 

проведених щеплень, провести інформаційно-просвітницьку роботу 

серед працівників школи. 

3. Класним керівникам: 

3.1. провести бесіду з учнями на тему: «Кір- інфекційне захворювання», 

«Як уберегтися від кору?»; 

3.2. провести необхідну просвітницьку роботу серед батьків, 

зобов’язати батьків дітей, які не мають щеплень проти кору, 

терміново зробити вакцинацію проти цього інфекційного 

захворювання та інформувати про це класного керівника; 

4. Заступнику директора з господарських питань Хмизу Р. В. забезпечити 

систематичне вологе прибирання із застосуванням деззасобів та 

обов’язкове провітрювання приміщень. 

5. Інженеру-електроніку Войтовичу Б.В. оприлюднити даний наказ на сайті 

школи. 

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

     

Директор школи                                Р.В. Петрокушин 

 

 


