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Керівникам органів управління 
освітою

Про забезпечення заходів з 
профілактики грипу та гострих 
респіраторних вірусних 
інфекцій

Директорам закладів 
професійної (професійно- 
технічної) освіти

Директорам інтернатних 
закладів

На підставі Закону України «Про захист населення від інфекційних 
хвороб», Порядку організації та проведення епідеміологічного нагляду за 
грипом та гострими респіраторними вірусними інфекціями, затвердженого 
наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 травня 2019 року 
№ 1126, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 червня 2019 року за 
№ 595/33566, постанови Головного державного санітарного лікаря України від 
18.11.2009 № 28 «Про посилення державного санітарно-епідеміологічного 
нагляду за дотриманням санітарного законодавства у навчальних закладах», 
Державних санітарних норм та правил 5.5.2.008-01 «Державні санітарні 
правила і норми влаштування утримання загальноосвітніх навчальних закладів 
та організації навчально-виховного процесу» просимо розробити заходи щодо 
попередження поширення захворювання на грип та гострі респіраторні вірусні 
інфекції серед учнів та вихованців закладів освіти, забезпечити щоденний 
аналіз відсутності дітей у закладах.

Регулярно оновлювати контактну інформацію про батьків, у тому 
випадку, якщо їм буде потрібно забрати хвору дитину.

Виділяти приміщення (ізолятор, медичний кабінет) для тимчасового 
розміщення захворілих протягом дня дітей (залежно від стану дитини) до 
приходу батьків або госпіталізації.

Забезпечити персонал, що тимчасово доглядає за особами з відомим, 
імовірним або підозрюваним захворюванням на грип, грипоподібним 
захворюванням, марлевими масками або одноразовими респіраторами.

Дітей і персонал з ознаками грипоподібного захворювання на момент 
приходу до закладу освіти або тих, що захворіли упродовж дня, негайно 
ізлювати від інших учнів і персоналу в приміщення для тимчасового 
розміщення хворих, а потім відправляти додому.

Допускати дітей після перенесеного захворювання, а також відсутності 
більше 3 днів у заклад освіти при наявності довідки дільничного лікаря- 
педіатра із вказівкою діагнозу, відомостей про відсутність контакту з
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інфекційними хворими, а також рекомендацій з індивідуального режиму 
дитини.

Забезпечити нагляд за дітьми під час миття рук, визначити 
відповідальних осіб.

Навчити дітей дотримуватись «респіраторного етикету»: при кашлі та 
чханні прикривати ніс і рот одноразовою серветкою й викидати її в урну після 
використання, а також мити руки.

Забезпечити проведення щоденного вологого прибирання, звертати 
особливу увагу на всі поверхні й предмети, які мали найбільш часті контакти з 
руками (наприклад, клавіатура або парта), місця скупчення пилу (підвіконня, 
радіатори). Прибирання приміщень проводити при відкритих вікнах або 
фрамугах.

Якщо рівень захворюваності на грип зростатиме, необхідно ввести 
щоденний медичний огляд дітей і персоналу з вимірюванням температури тіла 
й оглядом носоглотки. Протягом дня виявляти й ізолювати дітей і працівників з 
ознаками захворювання.

При підвищеному рівні захворюваності на грип скасувати кабінетну 
систему навчання, уроки, під час яких учні з декількох класів повинні 
перебувати разом, заходи, під час яких учні з декількох класів або закладів 
освіти перебувають разом у тісному контакті; провітрювати групи, класні 
кімнати при відсутності дітей і закінчувати провітрювання за ЗО хвилин до їх 
приходу.

У разі відсутності в окремому класі або в цілому по закладу через 
хворобу більше 20% від кількості дітей за списком керівнику закладу 
інформувати орган управління освітою, територіальний орган 
Держспоживслужби для проведення комплексу протиепідемічних заходів. За 
рішенням органу місцевої виконавчої влади, управління (відділу) освіти в 
закладі (окремому класі) призупинити освітній процес.

Зазначену інформацію просимо довести до відома керівників закладів 
освіти.

У разі припинення освітнього процесу в закладі освіти або окремому 
класі негайно інформувати Департамент освіти і науки Сумської обласної 
державної адміністрації.
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