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НАКАЗ 

 

03.09. 2018                                                      м. Ковель                                                            № 138 

 

Про забезпечення належного санітарного  

та епідеміологічного благополуччя в  

навчальному закладі у 2018-2019 н.р. 

 

На виконання положень листа Головного управління  Держсанепідслужби у Волинській області 

«Про забезпечення належного санітарного та епідемічного благополуччя у навчальних закладах 

у новому 2018-2019 навчальному році» та листа управління освіти виконавчого комітету  

Ковельської міської ради від 28.08.2014 № 10/20/1032 та з метою збереження здоров’я, фізичного 

розвитку, попередження виникнення спалахів гострих інфекційних захворювань та харчових 

отруєнь серед учнівської молоді, забезпечення санітарно-гігієнічних та протиепідемічних умов  у  

закладі, у зв’язку з запровадженням протягом серпня-грудня 2018 року обмежень на проведення 

перевірок контролюючими (наглядовими) органами, керуючись вимогами ст. 20 Закону України 

«Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», ст. 59 Основ 

законодавства України про охорону здоров’я, ст. 26 Закону України «Про освіту», ст.5 та 19 

Закону України «Про охорону дитинства», Закону України «Про безпечність та якість харчових 

продуктів», «Про дитяче харчування» 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Адміністрації закладу: 

    1) забезпечити наповнюваність класів згідно санітарних норм (за виключенням випадків згідно 

розпоряджень органів місцевого самоврядування); 

    2) не допускати прийому до навчальних закладів дітей без відповідної медичної документації, 

що свідчить про стан здоров’я; 

    3) переглянути списки першокласників  з метою встановлення випадків зарахування до школи 

дітей молодших  віку 5 років 8 місяців. 

2. Заступнику директора з господарської роботи Ярошук І.М.: 

    1) тримати на постійному контролі стан інженерних мереж, санітарно-технічного, спортивного 

технологічного обладнання; 

    2) працювати над постійним забезпеченням ефективної роботи мереж водопостачання, 

каналізації, опалення; 

    3) укласти угоди на проведення дезинфекційних дезінсекційних , дератизаційних заходів у 

навчальному закладі; 

    4) постійно дбати про забезпечення закладу незнижуваним запасом дозволених МОЗ України 

мийних, дезінфекційних засобів, медикаментів для надання невідкладної медичної допомоги; 

    5) тримати на постійному контролі 100% проходження періодичних медичних оглядів 

працівниками навчального закладу (до 20.11.2018); 

    6) організувати проходження гігієнічної підготовки персоналу закладу. 

 

3. Кухарю шкільної їдальні  Літвінчук Т.С.: 

    1) приймати на харчоблок та використовувати для харчування дітей закладу тільки продукти, 

дозволені МОЗ України з відповідними супровідними документами; 
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    2) постійно дбати про необхідну (згідно санітарних норм) кількість столового посуду для 

організації належного харчування учнів; 

    3) узгодити з виробниками зручні для закладу графіки постачання продуктів; 

    4) погодити з управлінням держсанепідслужби перспективне меню, асортимент продуктів  та 

страв з врахуванням переліку не рекомендованих та заборонених. 

4.  Контроль за виконанням наказу покладаю на себе. 

 

 

Директор НВК «ЗОШ №11-ліцей» м.Ковеля                                                              Г.О.Сидорук 
 

З наказом ознайомлені: 

 

_____________      _____________________                                                                                                  Р.А.Гусак 
     (дата)                                              (підпис) 

_____________      _____________________                                                                                             А.А.Вознюк 
     (дата)                                              (підпис)  

_____________    _____________________                                                                         Л.С.Дудчик 

     (дата)                                              (підпис) 

_____________      _____________________                                                                                            А.М.Сметюх                   
     (дата)                                              (підпис) 

_____________      _____________________                                                                                           Ю.В.Стречен 

     (дата)                                              (підпис) 

_____________      _____________________                                                                                              І.М.Ярошук 
     (дата)                                              (підпис)  

_____________      _____________________                                                                    Т.С.Літвінчук 

     (дата)                                              (підпис) 

 

 


