
    
                                                             

 
 
 
 

У К Р А Ї Н А 

         ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 
ВІДДІЛ ОСВІТИ 

                                       Н А К А З 
07.11.2013 року                                        Здолбунів                              №272  

 
 
Про   затвердження  заходів щодо   
профілактики   грипу та   гострих    
респіраторних  вірусних інфекцій  
в  районі на  2013  –  2018   роки 
 
 На виконання наказу управління освіти і науки Рівненської 
облдержадміністрації від 06.11.2013 №700 «Про затвердження заходів 
щодо  профілактики грипу та гострих   респіраторних  вірусних 
інфекцій в районі на 2013–2018 роки» та з метою профілактики 
захворювання грипом та гострими респіраторними вірусними інфекціями 
(ГРВІ) 
 
НАКАЗУЮ: 
 1. Затвердити заходи відділу освіти райдержадміністрації щодо  
профілактики   грипу та   гострих   респіраторних  вірусних інфекцій в  
районі на 2013 – 2018 роки згідно з додатком, що додається. 
          2. Керівникам навчальних закладів району: 
          2.1. Розробити та затвердити відповідні заходи до 10 листопада 2013 
року. 
           2.2. Включити заходи у план роботи школи на 2013-2018 навчальні 
роки,  забезпечити їх  виконання. 
           3. Про проведену роботу інформувати відділ освіти  
райдержадміністрації щороку до 20 березня. 

   4.  Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 
Начальник відділу                                              В.Бондарчук 
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                                                                        Наказ відділу освіти 
                                                                      райдержадміністрації 
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Заходи  

щодо  профілактики   грипу та   гострих   респіраторних  вірусних інфекцій в  районі на 2013 – 2018 роки 
 

№ 
з/п 

Найменування заходів Відповідальні за виконання Термін виконання 

1 Укомплектувати дошкільні, загальноосвітні заклади медичними кадрами, 
забезпечити медичні пункти необхідними засобами та обладнанням 
(термометри, бактерицидні опромінювачі, дезінфекційні та антисептичні 
засоби, засоби особистої гігієни та індивідуального захисту) 

Керівники навчальних закладів Щороку до 25 
жовтня 

 

2 У випадку виникнення масових захворювань на грип та ГРВІ (30 відсотків і 
більше) дітей та персоналу у навчальних закладах припиняти заняття у 
встановленому порядку 

Відділ освіти райдержадміністрації, 
керівники навчальних закладів 

При реєстрації 

   3 Проводити профілактичний ремонт опалювальної системи, вжити заходів щодо 
усунення протягів та забезпечення температури повітря у приміщеннях шкіл не 
менше +18*С, в дошкільних навчальних закладах – не менше +22*С 
 

Керівники навчальних закладів Щороку  
до 10 жовтня 

  4 Впроваджувати інформаційно-просвітницькі програми, інтерактивні форми 
роботи для здобуття знань і формування життєвих навичок щодо профілактики 
грипу та ГРВІ серед школярів та студентів  

Райметодкабінет,  
керівники навчальних закладів 

Щороку,  
жовтень-грудень 

5 Забезпечити функціонування у навчальних закладах медичних кабінетів, 
наявність в них необхідного набору медикаментів, перев’язувального 
матеріалу, дезінфекційних засобів 

Керівники навчальних закладів У період епідемії 



    

6 Організувати екстрену профілактику серед дітей і персоналу дитячих 
дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл з використанням протигрипозних 
препаратів 

Керівники навчальних закладів У період епідемії 

7 За умови погіршення епідемічної ситуації із захворювання на грип та ГРВІ, 
відповідно до подання Держсанепідслужби, припиняти навчання в 
загальноосвітніх закладах 

Відділ освіти райдержадміністрації, 
керівники навчальних закладів 

У період епідемії 

 
 
Головний спеціаліст відділу                                                                                                                                         І.Рудько                                                            

 
 


