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11.10.2018 р. №01-34/2272 Керівникам закладів
загальної середньої освіти 
міста

Відповідно листа Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства 
освіти і науки України від 06.09.2018 № 05.2-11/2353а 1/9-537 «Щодо 
напруженої епідемічної ситуації» та листів обласної державної адміністрації від
21.09.2018 № 01.40-11/4944, управління освіти Чернівецької міської ради від
14.09.2018 р. №01-34/1977, спільного листа департаменту охорони здоров’я 
Чернівецької обласної державної адміністрації від 08.10.2018 р. №01.1/4067 та 
департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації від
08.10.2018 р. № 01-31/2585 повідомляємо наступне.

Захворюваність на кір, краснуху, епідемічний паротит, кашлюк, 
дифтерію набуває загрозливого характеру, про що свідчить чергування періодів 
підйому і спаду захворюваності, зменшення міжепідемічного періоду.

Станом на 03.10 з початку 2018 року в Чернівецький області зареєстровано 
1287 випадків захворювання на кір: з них 865 дітей, 151 випадок захворювання 
на туберкульоз органів дихання у дорослих та 6 випадків захворювання на 
туберкульоз у дітей, 42 випадки захворювання на кашлюк серед дітей.

Беручи до уваги, що ризик значного поширення інфекційних хвороб 
збільшується з початком навчального року, необхідно вжити заходи для 
забезпечення обсягу охоплення профілактичними щепленнями дітей у закладах 
освіти, рекомендованого Всесвітньою організацією охорони здоров’я та 
відповідно до Календаря щеплень, з метою максимального охоплення дітей 
профілактичними щепленнями для зниження ризику виникнення спалахів 
інфекційних хвороб.

Діти, які не отримали необхідні профілактичні щеплення відповідно до 
вимог Календаря щеплень, за відсутності протипоказів до вакцинації, не можуть 
відвідувати заклади освіти. Така вимога передбачена статею 15 Закону України 
«Про захист населення від інфекційних хвороб».

Для організації вакцинації осіб, які не отримали щеплення, необхідно: 
керівникам закладів освіти провести аналіз проведення щеплень дітей у 
навчальних закладах (силами медичних працівників закладів освіти) на підставі 
копії форми ОбЗ/о, яка знаходиться в закладі, та направляти дітей до закладів 
охорони здоров’я для проведення щеплень із залученням батьків (або отримання 
дозволу на щеплення від батьків чи опікунів).

Рекомендувати батькам вакцинацію дітей провести в максимально стислий 
термін.
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Про кількість щеплених від числа підлягаючих осіб повідомити управління 
освіти Чернівецької міської ради у термін до 25.10.2018, 25.11.2018, 25.12.2018
на електронні адресу andronichukalyona@gmail.com за формами, що додаються.

№
з/п

Навчальний
заклад

Кількість 
учнів в 
з закладі

Кількість щеплених 
КПК (кір, паротит, 
краснуха) 2 рази

Кількість 
щеплених учнів 
КПК
(кір,паротит, 
краснуха)
1 раз

Кількість
не щеплених
учнів

№
з/п

Навчальний
заклад

Кількість учнів в 
закладі

Кількість щеплених учнів АКДП 
дифтерія, правець

Кількість
не щеплених
учнів

Заступник начальника, 
начальник відділу загальної 
середньої освіти управління 
освіти Чернівецької міської ради О. Кузьміна

Андронічук А.В. 
53-41-14 *
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