
КНП «ЦПМСД 

Києво-Святошинської  районної  

ради»  

 

 

 

 

НАКАЗ 

17.07.2019                                                                                  № 147/283 

Про проведення додаткових 

заходів щодо імунізації 

населення проти кору в  

Києво-Святошинському 

районі  Київської області, 

недопущення розповсюдження 

захворюваності на кір в 

закладах освіти 

  

Відповідно до статей 1, 12, 15 Закону України «Про захист населення 

від інфекційних хвороб», статей 5, 27 Закону  України «Про забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення», статті 53 Закону 

України «Про освіту», статті 11 Закону України «Про дошкільну освіту», 

статті 22 Закону України «Про загальну середню освіту», спільного наказу 

Департаменту охорони здоров’я та Департаменту освіти і науки Київської 

обласної державної адміністрації від 01.07.2019 № 642-адм/183 «Про 

проведення додаткових заходів з імунізації населення проти кору в Київської 

області, недопущення розповсюдження захворюваності на кір в закладах 

освіти», з метою забезпечення епідемічного благополуччя населення Києво-

Святошинського району Київської області та попередження інфекцій, 

керованих засобами специфічної профілактики, недопущення подальшого 

розповсюдження захворюваності на кір в закладах освіти району, 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити районний план заходів щодо організації підготовки та 

проведення додаткових заходів з імунізації населення проти кору та 

недопущення розповсюдження захворюваності на кір в закладах освіти 

(далі План заходів), що додається. 

 

Відділ освіти  

Києво-Святошинської  районної 

державної  адміністрації 

Київської області 
 



2. Визнати пріоритетною групою населення для проведення додаткових 

заходів з імунізації проти кору вікову категорію від 12 місяців до 18 

років. 

 

3. Призначити регіональних координаторів по виконанню Плану заходів 

від КНП «ЦПМСД Києво-Святошинської районної ради»              

Науменко Л.М., від відділу освіти методиста районного методичного 

центру Лисенко О.О. 

 

4. Керівникам закладів освіти та завідувачам амбулаторій загальної 

практики-сімейної медицини інформувати  про хід виконання Плану 

заходів регіональних координаторів від КНП «ЦПМСД Києво-

Святошинської районної ради»   та відділу освіти відповідно. 

 

до 10 числа щомісячно 

 

5. Регіональним координаторам по виконанню Плану заходів                    

Науменко Л.М. та Лисенко О.О. інформувати обласних координаторів з 

даних питань, щодо виконання Плану заходів, випадків захворювання 

на кір та організації карантинних заходів у зв’язку з цим. 

щочетверга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  В.о. Директора КНП «ЦПМСД 

Києво-Святошинської районної 

ради» 

  О.А.Ткаченко 

 

 

 

Начальник відділу освіти                      

 

 М.М. Івашко  

 



Затверджено 

          Наказ КНП «ЦПМСД  

Києво-Святошинської    

районної ради»  

та відділу освіти Києво-

Святошинської    

райдержадміністрації 

Київської області 

від 17.07.2019 

 № 147/283 
 

Районний план заходів щодо організації підготовки та проведення 

додаткових заходів з імунізації населення проти кору та 

недопущення розповсюдження захворюваності на кір в 

 закладах освіти 

 

№ 

п/п 

Найменування заходу Виконавці Термін 

виконання 

1 Взяти участь в обласному семінарі 

по проведенню додаткових заходів з 

імунізації населення проти кору в 

Київській області. 

Науменко Л.М., 

Лисенко О.О. 

18.07.2019 

2 Провести оперативну нараду з 

керівниками закладів освіти з 

питань необхідності додаткових 

заходів з імунізації учасників 

освітнього процесу проти кору 

Івашко М.М., 

Лисенко О.О. 

до 30.08.2019 

3 Провести медичну раду із 

завідувачами АЗПСМ з питань 

проведення додаткових заходів з 

імунізації населення проти кору та 

недопущення розповсюдження 

захворюваності на кір у закладах 

освіти. 

Ткаченко О.А. 

Науменко Л.М. 

07.08.2019 

4 Визначити кількість дітей віком від 

12 місяців до 18 років, які 

підлягають охопленню щепленням 

проти кору 

Керівники 

закладів освіти, 

медичні 

працівники, 

закріплені за 

закладами освіти 

до 30.08.2019 

5 Забезпечити співпрацю працівників 

закладів освіти і закладами охорони 

здоров’я щодо виконання 

додаткових заходів з імунізації 

Науменко Л.М., 

Лисенко О.О. 

Постійно  



населення проти кору та 

недопущення розповсюдження 

захворюваності на кір в 

 закладах освіти 

6 Провести уточнення необхідної 

кількості вакцини, пунктів щеплень 

для проведення імунізації населення 

проти кору 

Науменко Л.М. до 30.08.2019 

7 Сприяти створенню в закладах 

освіти тимчасових кабінетів 

вакцинації 

Керівники 

закладів освіти 

За потребою, 

відповідно 

звернення  

завідувачів 

АЗПСМ  

8 Забезпечити проведення 

комунікаційних, роз’яснювальних 

заходів на всіх рівнях 

Науменко Л.М., 

Лисенко О.О. 

Постійно  

9 Забезпечити проведення 

інформаційно-роз'яснювальної 

роботи серед батьківської 

громадськості щодо необхідності 

здійснення імунізації проти кору. 

Керівники 

закладів освіти 

та завідувачів 

АЗПСМ  

Постійно  

10 Забезпечити вакцинацію дітей, які 

пропустили планові щеплення 

проти кору відповідно до Календаря 

щеплень, після отримання 

добровільної письмової згоди 

батьків на вакцинацію дітей 

Науменко Л.М. 

Завідувачі 

АЗПСМ 

15.09.2019 – 

30.10.2019 

11 Відповідно до ст. 15 Закону 

України «Про захист населення 

від інфекційних хвороб» та у 

зв’язку з ускладненням 

епідемічної ситуації із  

захворюваністю населення на 

кip, з метою попередження 

подальшого розповсюдження 

захворюваності,  дітям, які не 

отримали профілактичних 

щеплень (в тому числі проти 

кору) за Календарем щеплень, не 

дозволяти  відвідувати заклади 

освіти та організовані групи 

дітей 

Керівники 

закладів освіти 

Постійно 

12 Забезпечити регулярне розміщення 

інформаційно-аналітичних 

Лисенко О.О., 

керівники 

Постійно 



матеріалів про епідемситуацію з 

кору та проведення профілактичних 

заходів на офіційних  сайтах відділу 

освіти та закладів освіти 

закладів освіти 

13 Забезпечити розміщення 

інформаційних бюлетенів з питань 

вакцинації, в тому числі проти кору 

в приміщеннях амбулаторій 

АЗПСМ та закладів освіти  

Завідувачі 

амбулаторій 

АЗПСМ 

Постійно 

14 Надавати інформацію про НППІ 

відповідно до діючого 

законодавства до  

ДУ "Державний експертний центр 

МОЗ України" та ДОЗ КОДА 

Науменко Л.М. 

Завідувачі 

амбулаторій 

АЗПСМ 

у разі 

виникнення 

13 Забезпечити моніторинг 

дотримання умов "холодового 

ланцюга" під час транспортування, 

зберігання та використання вакцин 

Завідувачі 

амбулаторій 

АЗПСМ 

Постійно 

 

 

 


