
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«НОВОВОДОЛАЗЬКА САНАТОРНА ШКОЛА» 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 

НАКАЗ 

 

15.02.2021 смт Нова Водолага                      №47  

 

Про організацію та проведення 

курсу неспецифічної 

противірусної терапії та 

вітамінотерапії для учнів  

(вихованців)  закладу 

 

  

 На підставі Законів України “Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення”,  “Про захист населення від інфекційних 

хвороб”, наказу МОЗ України від 06.11.2015 №732 “Про затвердження 

нормативно-правових актів з питань організації та проведення санітарно- 

протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання виникненню і 

поширенню грипу та гострих респіраторних інфекцій”, на виконання пункту 2 

постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 №392 «Про 

встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-

CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів».  

НАКАЗУЮ: 

1. Лікарю Діхтяр Н.В: 

1.1. Провести курс вітамінотерапії та неспецифічної противірусної терапії для 

учнів  закладу. 

                                                                                                          З 22.02.2021 

1.2. Провести курс вітамінотерапії та  неспецифічної противірусної терапії для  

вихованців дошкільного підрозділу. 

                                                                                                      

                                                                                                          З 22.02.2021                                                                                              
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2. Медичним сестрам  Гриценко Т.В., Червоній Т.Є., Кобі О.О.,  СосоннійЛ.О., 

Коваль Ю.В.: 

2.1. Проінформувати  всіх учасників навчально-виховного процесу про час та 

порядок проведення курсу вітамінотерапії та  профілактичної противірусної 

терапії. 

                                                                                                            З 22.02.2021 

2.2. Забезпечити своєчасну видачу ліків. 

Упродовж курсу лікування 

3. Контроль за виконанням даного наказу  покласти на лікаря  Діхтяр Н.В. 

 

Директор                                                                                   Сергій ЄРМАКОВ.                                                                                          

                    

З наказом  ознайомлені: 

Діхтяр Н.В. 

Гриценко Т.В. 

Червона Т.Є 

Коба О.О. 

Сосонна Л.О. 

Коваль Ю.В. 
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КОМПЛЕКС   ПРОФІЛАКТИЧНИХ   ЗАХОДІВ 

ДЛЯ  ЗАПОБІГАННЯ ПОШИРИННЮ ГРИПУ ТА ГРВІ 

в Комунальному закладі “Нововодолазький санаторний навчально-виховний 

комплекс” Харківської обласної ради 

на 2017/2018  навчальний рік 

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін  

виконання 

Відповідальні особи  Відмітка  про 

виконання 

1 Проводити аналіз причин відсутності 

дітей у навчальному закладі 

Постійно Черговий 

вихователь, 

черговий вчитель 

 

2 Не допускати до роботи з дітьми 

працівників, які мають ознаку грипу 

та ГРВІ 

Постійно Медичні працівники  

3 Забезпечити дотримання необхідного 

температурного режиму в 

приміщеннях закладу 

 Постійно  Заступник директора 

з АГР Коротецький 

В.П. 

 

4 Провіряти дотримання повітряно-

теплового режиму у приміщеннях 

закладу 

Постійно Медичні сестри  

5 Здійстювати контроль за проведенням 

щоденного вологого прибирання 

Постійно Медичні сестри   

6 Запроваджувати протиепідемічний 

режим 

Упродовж 

епідсезону 

Медичні 

працівники, 

техперсонал, 

вчителі, вихователі 

 

7 Забезпечити наявність термометрів, 

бактерицидних випромінювачів, 

дезинфекційних та антесиптичних 

засобів особистої гігієни та 

індивідуального захисту                                                                                                                                                                           

До 01.12.2017 Медична сестра 

Сосонна Л.О. 

                                                                    

 

8 

Забезпечити щоденне перебування 

дітей на свіжому повітрі 

Постійно 

 

Вихователі  

9 Систематично проводити 

загартовування вихованців 

дошкільного підрозділу згідно 

«Плану загартовувальних заходів». 

Постійно Вихователі 

дошкільного 

підрозділу, медична 

сестра Сосонна Л.О. 

 

10 Здійснювати «С» вітамінізацію третіх 

страв 

Постійно Ольховська Я.О. 

Онацька Л.І. 

 

11 Провести неспецифічну противірусну 

терапію та вітамінотерапію 

З 04.12.2017 Медичні працівники  
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(оксоліновою маззю, афлубіном, 

ехінацеєю, ревітом) 

12 Провести курс загальнозміцнюючої 

ароматерапії з використанням олії 

піхти ,лимону, евкаліпту 

Листопад-

грудень 2017 

Медична сестра 

Коваль Ю.О. 

 

13 Проводити щоденне кварцювання 

приміщень дошкільного підрозділу, 

ігрових приміщень, спальних кімнат 

1-4х класів 

Упродовж 

епідсезону 

Медичні сестри  

 

 

14 Консультація для учасників 

навчально- виховного процесу 

“Вакцинація від грипу: за і проти”, 

“Дотримання респіраторного етикету”  

Грудень 2017 Медичні працівники  

15 Консультація для батьків 

«Дотримуємося режиму дня й 

протиепідемічного режиму вдома» 

Грудень 2017 

Січень 2018 

Медичні сестри, 

вихователі 

 

16 Консультація для батьків «Вживаємо 

свіжі овочі і фрукти» 

Грудень 2017 

Січень 2018 

Дієтична сестра 

Онацька Л.І. 

 

 

17 Підготувати і випустити санітарні 

бюлетні на тему: «Грип», «ГРВІ» 

До 01.12.2017  Медичні сестри  

18 Забезпечити інформування органів 

місцевого самоврядування та органів 

виконавчої влади щодо призупинення 

навчально-виховного процесу за 

відсутності 20% від загальної 

кількості учнів (вихованців) Закладу з 

причин захворювання на грип та ГРВІ 

Упродовж 

епідсезону 

Адміністрація 

закладу 

 

                                                  


