
 
БОГУСЛАВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

 

Н А К А З 

03 січня 2020 року          № 2-аг 

Про організацію заходів 

спрямованих на попередження 

поширення захворювань серед 

учасників освітнього процесу  

на грип та ГРВІ в епідемічний 

сезон 2019-2020 років 

 

На виконання розпорядження голови Київської обласної державної 

адміністрації від 27.12.2019 № 761 «Про організацію заходів, спрямованих на 

попередження поширення захворювань на грип та гострі респіраторні інфекції 

серед населення в Київській області, в епідемічний сезон 2019-2020 років» та з 

метою своєчасного проведення профілактичних заходів у передепідемічний 

період і в період епідемічного підйому захворюваності грипом та іншими 

гострими респіраторними вірусними інфекціями серед учасників освітнього 

процесу 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити план організаційних та протиепідемічних (профілактичних) 

заходів, спрямованих на попередження поширення захворювань на грип та 

гострі респіраторні інфекції серед учасників освітнього процесу, уникнення 

епідемічних ускладнень та можливих летальних наслідків від грипу, в 

епідемічний сезон 2019-2020 років, згідно додатку. 

2. Керівникам закладів освіти провести комплекс заходів щодо 

попередження заносу і розповсюдження ГРВІ та грипу на території 

Богуславського району: 

2.1.  забезпечити дотримання санітарно-гігієнічного режиму в закладі 

освіти, шляхом проведення: 

2.1.1. наскрізного провітрювання приміщення кожні 1,5 години тривалістю 

не менше 5 хвилин; 

2.1.2. вологого прибирання всіх приміщень (ручки дверей, підвіконня, 

підлога) із застосуванням дезінфікуючих засобів (0,2% розчин дезактину або 

інших дозволених деззасобів) тричі на день (перед 1-м уроком, після 3-го уроку 

та після закінчення уроків); 

2.2.  забезпечити проведення серед учасників освітнього процесу, 

батьківської громадськості профілактичної роботи та інформаційно-

просвітницьких заходів, які необхідно здійснювати для запобігання виникнення 



2 

 

інфекційних захворювань, у тому числі про доцільність проведення вакцинації 

проти грипу та сприяти в передепідемічний період 2019-2020 років організації 

їх проведення; 

2.3. забезпечити оновлення інформації в куточках безпеки 

життєдіяльності, підготувати методичні матеріали для класних керівників, 

вихователів з питань профілактики грипу та ГРВІ; 

2.4. не допускати перебування в групах, класах хворих дітей та 

педагогічних працівників з ознаками ГРВІ та грипу. 

3. Персональну відповідальність за дотримання санітарно-гігієнічних норм 

у закладі освіти, своєчасне введення протигрипозного режиму покласти на 

керівників закладів освіти. 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Начальник відділу       Оксана ПОЛІЩУК



ЗАТВЕРДЖЕНО  

наказ відділу освіти  

03.01.2020 року №2-аг  

 

ПЛАН 

організаційних та протиепідемічних (профілактичних) заходів, 

спрямованих на попередження поширення захворювань на грип та гострі 

респіраторні інфекції серед учасників освітнього прооцесу, уникнення 

епідемічних ускладнень  та можливих летальних наслідків від грипу в 

епідемічний сезон 2019-2020 років 

№ Назва заходу 
Термін 

виконання 

Відповідальн

і виконавці 

1 2 3 4 

А. Міжепідемічний період 

1 

Укомплектування закладів освіти медичним 

персоналом, забезпечення медичних 

пунктів необхідними засобами та 

обладнанням (термометрами, 

бактерицидними випромінювачами, 

дезінфекційними та антисептичними 

препаратами, засобами особистої гігієни та 

індивідуального захисту тощо) 

До 

13.01.2020 

Відділ освіти, 

Заклади 

освіти  

Б. Період епідемічного підйому захворюваності на грип та ГРВІ 

2 

Забезпечення щоденного моніторингу 

відвідуваності здобувачів освіти із 

з’ясуванням причини відсутності та в разі 

виявлення 20 % відсутніх дітей з приводу 

захворюваності на грип та ГРВІ серед дітей 

в одному класі (групі) від чисельності класу 

(групи) інформування місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування та територіального закладу 

громадського здоров’я з метою прийняття 

рішення про призупинення освітнього 

процесу 

У період 

епідемічного 

підйому 

захворювано

сті на грип та 

ГРВІ 

Відділ освіти, 

Заклади 

освіти  

3 

Обмеження проведення спортивних, 

культурно-масових та інших заходів з 

великим скупченням людей 

4 
Обмеження доступу батьків та сторонніх 

осіб до закладу 

5 

Організація дезінфекції приміщень закладів 

освіти та знезараження повітряного 

середовища 
 

Начальник господарської групи         В. Троян 


