
Алгоритм 
організації та проведення протиепідемічних заходів 

при спорадичній захворюваності на скарлатину  
в дитячому закладі. 

 

Після ізоляції хворого забезпечити  введення обмежувальних 

протиепідемічних заходів  на групу/клас, де виявлений хворий, терміном 7 

днів,  

протягом цього періоду не допускати: 

- прийому до групи/класу нових осіб та відсутніх більше 7 днів (дітей чи 

персоналу) без даних  щодо щеплень  або  перенесеного захворювання  

на скарлатину;  

- проведення масових загальних заходів і зборів, відвідування 

спортивної та музичної зали, басейну та ін.; 

- відсутніх з невідомих причин контактних осіб до відвідування закладу 

без наявності довідки від  педіатра ( сімейного лікаря)/інфекціоніста. 

 Забезпечити:  
- щоденний огляд контактних * дітей і дорослих, опитування, 

термометрію; 

- ведення листка медичного спостереження з зазначенням результатів 

термометрії, даних огляду шкіряних покривів, слизових оболонок, зіву; 

- надання інформації про результати медичного спостереження за 

контактними  до ВСП «Дніпровський міський відділ лабораторних 

досліджень ДУ «ДОЛЦ МОЗУ»; 

- тимчасова ізоляція осіб, підозрілих на захворювання скарлатиною ,в 

ізолятор закладу ( при наявності) та направлення їх  до інфекціоніста 

або педіатра ( сімейного лікаря); 

- забезпечити заклад достатньою кількістю медичних термометрів, 

дезінфікуючих та миючих засобів; 

-  вологе прибирання приміщень закладу силами технічного персоналу з 

застосуванням миючих засобів, провітрювання приміщень, можливе 

ультрафіолетове опромінення повітря протягом 30  хвилин у 

відсутності людей з послідуючим провітрюванням; 

- проведення санітарно-освітньої роботи серед батьків, дітей та 

обслуговуючого персоналу  закладу з профілактики скарлатини; 

- допуск перехворілих  в колектив після клінічного одужання при 

наявності довідки від сімейного лікаря не раніше 22 дня з дня 

захворювання  або через  12 днів після клінічного видужання  ; 

- допуск хворих на ангіну з вогнища скарлатини, які виявлені протягом 7 

днів  з моменту реєстрації останнього випадку захворювання,  в дитячі 

дошкільні заклади  та перші 2 класи шкіл  не раніше  22  дня  з дня 

захворювання ; 

* контактними вважати дітей та дорослих, які перебували в одному 

приміщенні з  захворілим (хворий найбільш заразний  в перші дні 

захворювання), при  відсутності групової ізоляції  класу школи – всього 

закладу (зміни ,корпусу тощо). 


