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НАКАЗ 

03.09. 2018                                                         м. Ковель                                                          № 150 

 

Про заходи по запобіганню харчових  

отруєнь та інфекційних захворювань 

 

      Згідно з інформацією Комісії з питань технологічно екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

«Про заходи щодо профілактики масових харчових отруєнь» з метою профілактики масових харчових 

отруєнь учнів школи та інфекційних захворювань, зокрема вірусного гепатиту 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Класним керівникам: 

1) проводити тематичні заняття з дітьми з питань профілактики отруєнь грибами, рослинами та 

іншими продуктами харчування, інфекційних захворювань, зокрема вірусного гепатиту; 

 2) провести класні збори і бесіди з батьками з питань харчових отруєнь, інфекційних  захворювань, 

використавши матеріали преси і телебачення про масові харчові отруєння  в Україні, 

захворювання вірусним гепатитом та грипом різного типу; 

 3) провести бесіди з питань надання спеціалізованої допомоги в разі отруєння  дорослих і дітей 

захворюваннями. 

1.  Всім вчителям школи: 

 1)  забезпечити дотримання санітарно-гігієнічних вимог в кабінетах, суворо     

дотримуватись режиму провітрювання, проводити роз’яснювальну і інформаційну  

роботу  серед учнів школи щодо обов’язкового миття рук після туалету, занять в  

спортивній залі, майстернях, комп’ютерному класі, перед прийняттям їжі; 

   2)  постійно вести роботу по пропаганді здорового способу життя, звертаючи особливу увагу на 

особисту гігієну учнів. 

2. Заступнику директора з виховної роботи А.М.Сметюх: 

1) оновлювати попереджувальні стенди, плакати з інформацією про харчові отруєння та 

профілактику інфекційних захворювань; 

2) включати в тематику шкільних радіогазет бесіди з профілактики харчових отруєнь, інфекційних 

захворювань, зокрема, вірусним гепатитом, своєчасно інформувати управління освіти. 

4. Заступнику директора з господарської роботи І.М.Ярошук забезпечити нормальний санітарно-

гігієнічний режим в школі. Проводити систематичну дезінфекцію місць загального користування. 

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи 

Дудчика Л.С. 

   

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

 

З наказом ознайомлені: 

______________    _____________________                                                                             Л.С. Дудчик                  

 

______________     _____________________              А.М. Сметюх                                                                            

 

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