
Алгоритм 
організації та проведення протиепідемічних заходів при 

спорадичній захворюваності на вірусний гепатит А  
в навчально-виховному закладі. 

 

Після ізоляції хворого, з метою виявлення джерела інфекції та меж вогнища 

забезпечити введення карантину у групу/клас, де виявлений хворий, терміном 35 днів з 

моменту ізоляції останнього хворого, 

протягом якого не допускати: 

- прийому до групи/класу, переведення до інших колективів нових осіб та відсутніх раніше 

з невідомих причин (дітей чи персоналу); 

- проведення культурно-масових загально-установчих заходів і зборів, відвідування 

спортивної та музичної зали, басейну та ін.,  

- відмінити систему самообслуговування і чергування; 

- відсутніх з невідомих причин контактних осіб до відвідування закладу без наявності 

довідки від лікаря педіатра ( сімейного лікаря) чи лікаря-інфекціоніста; 

На період карантину запровадити:   

- проведення заключної дезінфекції в приміщеннях групи, класу та в місцях загального 

користування (буфет, їдальня, санвузли, спортивна зала тощо), а також посуду, іграшок, 

постільних належностей тощо),  

- у загальноосвітніх начальних закладах при можливості забезпечити заняття класу в 

закріпленому кабінеті (відміна кабінетної системи); 

- створення умов та суворе дотримання правил особистої гігієни серед дітей та дорослих в 

колективі; 

- у дошкільних закладах - організувати щоденний огляд контактних дітей і дорослих, в 

тому числі працівників харчоблоку, іншого обслуговуючого персоналу (наприклад, 

сантехнічного) опитування, термометрію; 

- у школах - щотижневий огляд контактних педіатром, інфекціоністом, термометрія, 

пальпація печінки, селезінки; 

- ведення листка медичного спостереження з зазначенням результатів термометрії, даних 

огляду шкіряних покривів, слизових оболонок очей, пальпації органів черевної 

порожнини; 

- не допускати в колектив дітей і направити на консультацію  до інфекціоніста  контактних 

з ознаками ГРВІ, диспепсичним, гепатолієнальним синдромами, підвищеною 

температурою тіла та іншими ознаками, подібними до ВГА ; 

- з метою виявлення безжовтяничних та стертих форм захворювання ВГА, забезпечити 

проведення лабораторних досліджень(АЛТ, АСТ)  контактних по класу/групі та персонал 

групи/класу, харчоблоку, спортивних та інших з ознаками ГРВІ, диспепсичним, 

гепатолієнальним синдромами, підвищеною температурою тіла та іншими ознаками, 

подібними до ВГА; 

- інформацію про результати медичного спостереження та лабораторних обстежень 

контактних надавати щодня до ВСП «Дніпровський міський відділ лабораторних 

досліджень ДУ «ДОЛЦ МОЗУ»; 

- осіб, підозрілих на вірусний гепатит А тимчасово помістити в ізолятор закладу та 

направляти у супроводі батьків до інфекціоніста, педіатра ( сімейного лікаря). 

- забезпечити заклад достатньою кількістю медичних термометрів, дезінфікуючих та 

миючих засобів; 

- запровадити посилений санітарно-гігієнічний режим, в т.ч. якісне вологе прибирання 

поверхонь приміщень закладу (особливо у класі та місцях загального користування, а 

при кабінетній системі – всіх приміщень) силами технічного персоналу з застосуванням 

дезінфікуючих засобів згідно з регламентами по їх застосуванню. 

- закріплення за класом столового посуду та приборів, їх знезараження після кожного 

прийому їжі.  

- суворе дотримання питного режиму; 

- диспансерне спостереження за перехворілими з числа персоналу; 

- проведення санітарно-освітньої роботи серед батьків, дітей та персоналу навчально-

виховного закладу з профілактики вірусного гепатиту А та інших кишкових захворювань. 


