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НАКАЗ

03.05. 2018                                                        м. Ковель                                                                 № 55

Про заходи щодо  профілактики кору

          Нав виконання  листа Ковельського міськрайонноговідділу  ДУ "Волинський ОЛЦ МОЗ
України" від 02.05.2018 № 5.7.3/898, керуючись Законом України  «Про захист населення від
інфекційних  хвороб»  та  з  метою  захисту  учнів  закладу  від  інфекційних  захворювань  ,
попередження захворювання учасників начально-виховного процесу зокрема на кір

НАКАЗУЮ:

1. Застуникам директора з навчально-виховної роботи Вознюк А.А., Дудчику Л.С.:
1)  переглянути графік харчування, розпорядок,  розклад  уроків фізвиховання, тощо,  з
метою максимальної ізоляції класів, де зареєстровано захворювання.  Термін виконання до
17.05.18р.;
2)   посилити  контроль  за  дотриманням учнями,   персоналом школи правил  особистої
гігієни.

2. Заступнику директора з господарської роботи Ярошук І.М.:
             1)  посилити режим провітрювання та вологого прибирання в класі,  в приміщеннях 
             загального користування школи;
             2)  забезпечити  дотримання необхідного температурного режиму, створити запас
                  дезінфекційних засобів  та  засобів особистої гігієни.
3. Педагогам закладу:
            1)  обмежити участь учнів класу, де зареєстрований  випадок кору ,  в проведенні 
            культурно-масових та спортивних заходах. Термін виконання до 17.05.18р.;
            2)  провести роз’яснювальну роботу серед батьків школи про необхідність проведення
            щеплень, в тому числі  проти кору, згідно з календарем профілактичних щеплень;
            3) забезпечити посилений нагляд за  відвідуваністю   учнів  навчального   закладу з 
            метою прийняття оперативного рішення щодо обмежувальних заходів за епідпоказами.
4. Медичній сестрі закладу Данилич О.В.:
            1) встановити медичне спостереження за контактними учнями класу, де зареєстрований 
            випадок кору, вчителями. Завести листи спостереження з відміткою загального стану, 
            температури тіла, стан шкіри, слизових. Термін виконання до  17.05.18р.;
            2) при виявлені учнів з підозрою   захворювання на кір, ізолювати до приходу батьків, 
            направити на консультацію до лікаря-інфекціоніста для уточнення діагнозу.
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
    
Директор НВК «ЗОШ №11-ліцей» м.Ковеля                                                                    Г.О.Сидорук
З наказом ознайомлені:
_________           __________________                                                                                              А.А.Вознюк 
           (дата)                                               (підпис)

________         _____________________                                                                                                         Л.С.Дудчик
_________         ___________________                                                                                               І.М.Ярошук 
_________       ____________________                                                                                             О.В.Данилич
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