
Алгоритм 
організації та проведення  протиепідемічних заходів при 

реєстрації  спорадичних випадків гострих кишкових інфекцій 
 

З метою виявлення джерела інфекції та меж вогнища забезпечити введення медичного 

спостереження в групі/класі (закладі), де виявлений хворий, терміном 7 днів з дати 

ізоляції останнього хворого 

протягом якого не допускати: 

- прийом нових дітей і переведення з групи в групу (клас) як дітей, так і персоналу,  

- перебування у групах (класах) хворих дітей; 

-  до роботи педагогічний, обслуговуючий та технічний персонал з ознаками 

захворювань, бактеріоносіїв; 

- участь групи (класу) у проведенні масових заходів та зборів , чергування дітей в 

їдальні та ін.; 

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

про стан здоров’я  від лікаря педіатра (сімейного лікаря) чи лікаря-інфекціоніста. 

необхідно забезпечити:   

- після ізоляції хворої дитини в інфекційне відділення проведення заключної 

дезінфекції з застосуванням дозволених деззасобів згідно Методичних вказівок по 

їх застосуванню;  

- проведення медичного огляду всіх контактних дітей з групи/класу (ДНЗ/школи) з 

вимірюванням температури та оглядом (опитуванням) на наявність патології 

шлунково-кишкового тракту; 

- у разі виявлення повторних випадків серед контактних, негайну ізоляцію хворого з 

послідуючим викликом швидкої медичної допомоги, інформування батьків та 

інформування  ВСП «Дніпровський міський відділ лабораторних досліджень ДУ 

«ДОЛЦ МОЗУ»; 

- передачу інформації про відсутніх на момент обстеження дітей, працівників 

харчоблоку та іншого обслуговуючого персоналу, що були в контакті з хворим, за 

місцем проживання  в територіальні поліклініки; 

- дотримання санітарно-протиепідемічного режиму,  правил особистої гігієни дітьми 

та персоналом; 

-  поточну дезінфекцію: знезараження посуду, іграшок, горщиків, прибирання 

приміщень (проводиться в кінці робочої зміни при відсутності дітей); 

- дотримання вимог чинного законодавства щодо організації харчування ; 

- надання інформації про результати медичного спостереження за контактними   до 

ВСП «Дніпровський міський відділ лабораторних досліджень ДУ «ДОЛЦ МОЗУ»; 

-  забезпечити достатню кількість у закладі медичних термометрів, дезінфікуючих 

та миючих засобів; 

- проведення інформаційно-роз’яснювальної  роботи серед батьків, дітей та 

обслуговуючого персоналу навчально-виховного закладу з питань профілактики 

кишкових інфекцій; 

- допуск в колектив реконвалесцента при повному клінічному одужанні, наявності 

довідки про стан здоров’я та епідемічне оточення ;  

- укладення угод на проведення дератизаційних та дезінсекційних заходів ; 

- диспансерний  нагляд за перехворілими на гострі кишкові інфекції дітьми, які 

відвідують дошкільні заклади, школи-інтернати протягом 1 місяця після одужання 

з щоденним оглядом випорожнень. Бактеріологічне обстеження призначається по 

показанням (наявність довготривалих нестійких випорожнень в період проведення 

лікування, виділення збудника після закінченого курсу  лікування, зниження маси 

тіла, тощо). 

 


