
Алгоритм 
організації та проведення протиепідемічних заходів при 
спорадичній захворюваності на менінгококову інфекцію  

 в навчально-виховному закладі. 
 

Після ізоляції хворого, з метою виявлення джерела інфекції та меж 

вогнища забезпечити ведення карантину на групу/клас, де виявлений 

хворий, терміном 10 днів, з моменту ізоляції останнього хворого 

протягом якого не допускати: 

- переведення та прийом до групи/класу нових осіб та раніше відсутніх з 

невідомих причин дітей чи персоналу; 

- відсутніх з невідомих причин контактних осіб до відвідування закладу 

без наявності довідки від лікаря педіатра чи лікаря-інфекціоніста; 

- проведення масових загально-установчих заходів і зборів, відвідування 

спортивної та музичної зали, басейну та ін. 

необхідно  забезпечити:    
- Медичний огляд всіх осіб, які спілкувались з хворим за участю 

отоларинголога з послідуючим бактеріологічним обстеженням на 

носійство менінгококу. Контактних осіб, які не були бактеріологічно 

обстежені і не оглянуті отоларингологом, не допускати в колектив без 

результатів обстеження 

            Бактеріологічне обстеження проводиться : 

- в дитячих закладах – дворазово дітей, які спілкувались з хворим та 

обслуговуючого персоналу всього закладу; 

- в школах – учнів та викладачів класу, де зареєстрований хворий; 

- в школах-інтернатах – учнів, які спілкувались з хворим в класі, спальній 

кімнаті, а також викладачів та вихователів; 

- проведення медичного спостереження за контактними, опитування, 

термометрію; 

- організацію навчального процесу для карантинної групи/класу в 

закріпленому  приміщенні, при можливості з постійним персоналом; 

- заборонити участь контактних дітей з карантинної групи в загальних 

заходах закладу та за його межами; 

- проведення поточного вологого прибирання та провітрювання. 

Рекомендується застосування ультрафіолетового опромінення приміщень 

при відсутності людей; 

- в разі виявлення носіїв менінгококової інфекції або хворих гострим 

назофарингітом ізолювати їх від колективу на період проведення санації; 

- ведення листка медичного спостереження з зазначенням показників 

температури тіла, даних огляду шкіряного покриву; 

- інформацію про результати медичного спостереження за контактними 

надати до ВСП «Дніпровський міський відділ лабораторних досліджень 

ДУ «ДОЛЦ МОЗУ»; 

- посилити санітарно-гігієнічний режим, в т.ч. вологе прибирання 

приміщень закладу силами технічного персоналу з застосуванням 

миючих засобів, провітрювання приміщень, можливе УФО опромінення 

повітря протягом 20-30 хвилин у відсутності людей з наступним 

провітрюванням. 

- проведення санітарно-освітньої роботи з профілактики менінгококової 

інфекції. 


