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НАКАЗ 

 

24.01.2022 р.                                м. Дніпро                           № 16 

 

Про профілактичні заходи щодо 
запобігання поширенню грипу та 
інших гострих респіраторних 
захворювань серед учнів та 
працівників в школі  

 

Керуючись законами України «Про повну загальну освіту», «Про 

забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» (зі 

змінами), «Про захист населення від інфекційних хвороб» (зі змінами), 

відповідно до пункту 3 підпункту 14 Постанови КМУ від 09.12.2020 №1236,   

у зв’язку із зростанням випадків захворювання здобувачів освіти та 

працівників закладів освіти, з метою своєчасного проведення 

профілактичних заходів в період епідемічного підйому захворюваності 

грипом та іншими гострими респіраторними інфекціями серед здобувачів 

освіти комунальних закладів освіти 

НАКАЗУЮ: 

1. Заступникам директора з навчально-виховної роботи Зінов’євій І.В. та 

Романій Н.І.: 

1.1. Розробити  заходи щодо профілактики грипу та гострих  респіраторних 

вірусних інфекцій. 

1.2. Проводити моніторинг щоденного відвідування учнів навчального 

закладу у розрізі класів. 

                                                                                                                Постійно 

1.3. Не допускати перебування у класах хворих дітей з ознаками ГРВІ та 

грипу. 

           Постійно 

1.4. Вести чіткий облік медичних довідок дітей, які були відсутні з причини 

хвороби. 

           Постійно 

1.5. Активізувати проведення систематичної інформаційно-

просвітницької роботи серед дітей  та їх батьків щодо своєчасного 

звернення за медичною допомогою і шкоди самолікування.  



1.6. При відсутності ніж 20 % учнів в одному класі від чисельності класу 

вжити заходи щодо призупинення навчально-виховного процесу в 

окремих класах закладу освіти. 

2. Класним керівникам: 

2.1. Провести по класах виховні години на тему «Причини захворювання на 

грип, його наслідки та способи запобігання». 

2.2. Посилити контроль за санітарно-гігієнічним станом класної кімнати 

(вологе прибирання, температурний режим, провітрювання). 

2.3. Встановити чіткий контроль за відвідуванням учнями школи. Не 

допускати до занять хворих  дітей та повернення до занять без дозволу 

лікаря. 

2.4. Довести до відома батьків про недопущення дітей до закладу освіти з 

ознаками хвороби, навчальний день для учнів починається з перевірки 

температури. 

3. Медичній сестрі: 

3.1.  Забезпечити щоденний моніторинг відвідуваності учнів та 

співробітників із з’ясуванням причини відсутності. 

3.2. Забезпечити контроль за санітарно-гігієнічним станом шкільного 

приміщення. 

3.3. Забезпечити контроль за поверненням дітей до школи, які хворіли 

гострими респіраторними інфекціями та грипом. 

3.4. Провести навчання зі шкільним персоналом на тему «Дії персоналу по 

запобіганню виникнення епідеміологічної ситуації в школі». 

4. Завідувачу господарства школи:  

4.1. Посилити контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог, 

забезпечити належний температурний режим у приміщеннях. 

4.2. Забезпечити необхідний запас дезінфікуючих засобів.  

4.3. Тримати на контролі дотримання протиепідемічних заходів серед 

технічного персоналу.  

5. Оприлюднити цей наказ на сайті школи.      

        Відповідальна: Кавара Т.О. 

6. Координаційну роботу та контроль за виконанням наказу покласти на 

заступників директора з навчально-виховної роботи Романій Н.І. та на 

Зінов’єву І.В., завідувача господарством Малахову Г.П. 

 Директор школи                    Ольга РЯБОШАПКА  

 

 

 


