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ПОСТАНОВА

м. КиiЪ

вiд"24" квiтня 2015 року Nb1

Про caHiTapHe та епiдемiчне забезпечення
оздоровлення, вiдпочинку дiтей та перевезень
залiзничним транспортом органiзованих
дитячих колективiв у 2015 роцi

З метою забезпечення безпечних умов лiтнъого оздоровлення i вiдпочинКУ

дiтей В 2015 Роцi та перевезеЕня залiзничним транспортом органiзованих

дитячих колектиВiв, для запобiганЕя порушень санiтарних норм, попередження
харчових отруень, спалахiв гострих кишкових iнфекцiй, здiйснення заходiв,
спрямованих на збереження i змiцнення здоров'я дiтей в дитячих закJIадах

оздоровЛеннЯ протягоМ оздоровЧоi кампанii, керУючисЬ статтями 20,4t Закону

украiъи <про забезпеченIuI санiтарного та епiдемiчного благополуччя

населеннrI>> та пiдпункТами 4 i З| пункту 4 ПоложеннrI про .Щержавну caHiTapHo-

епiдемiоЛогiчнУ службУ УкраiЪи, затвердЖеногО УказоМ Президента УкраiЪи вiд

06.04.2011р. j\b400,

IIОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендувати Генеральному директору ,Щержавноi адмiнiстраЦiТ

залiзничного транспорту Украiни :

1.1. Визначити кiлькiсть i дислокацiю закладiв оздоровленнrI та вiдпочинкУ,

звернувши особливу уваry на стацiонарнi закJIади оздоровленнrI для дiтей, у тому
чиспi позамiськi, санаторного типу та дитячi центри.

1.2. ОрганiзуватИ матерiалъно-технiчне забезпеченнrI дитячих закладiв

оздоровЛеннrI та вiдпочинкУ дпя надання посJIуг з оздоровлення та вiдпочинку,

що вiдпОвiдаютЬ вимогаМ санiтарнОго законодавства (вiдповiдно до .Щержавних
санiтарних правил розмiщення, уJIаштування та експлуатацii оздоровчих

закладiв, затверджених наказом MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраiЪи вiд

19.06.96 }ф172, зареестрованих У MiHicTepcTBi юстицii УкраiЪи 24.07.96 за



Ns378/1403 та ,Щержавних санiтарних правил i норм <УлаштуванЕя, утримання 1

органiзацi, p.rn"fr дiяльностцитячих оздоровчих закладiв> щсанпiн 5,5,5,2з_

99, затверджених riо.rurrо"ою Головного,Щержавного санiтарного лiкаря Украiни

вtд26.04.99 Nч23) _л,,_о_.
1.3. Органiзувати tIроведення комплексних перевiрок дитлIих закJIадlв

оздоровленнrI та вiдпочинку за у{астю Bcix зацiкавлених представникiв та

визначити готовнiстъ закладiв до роботи в оздоровчу кампанiю.

1.4. органiзувати формування спецiалiзованих пасажирсъких потягlв та

вагонiв, що здiйснюють IIеревезення органiзованих дитячих груп до мiсцъ

оздоровлення та вiдпочинку, вiдповiдно до ,щержавних санiтарних правил

<€кйlryатацiя рухомого складу залiзничного транспорту для пасажирсъких

перевезень) дёП 7321t5-9g, звертаючи особливу уваry на забезпечення

вагонiв якiсною питною водою, роЬоrУ систеМ вентиJUIцii та кондицiюванн,I

повiтря, охолоджувачiв питноi води, наявнiстъ дезiнфекчiйних, миючих,

тплстщD( засобiв.
1.5. ПроДовжитИ практикУ ttродажУ квиткiв на пасажирськ1 потяги дJIя

органiзованих дитячих груп лише за наявностi _-:чч]ч:]." 
пiдтвердження

органiзаторами поiздки медичного супровоДу цих груп у вiдповiдностi до п,4

статгi 28 Закону УrqраiЪи <Про оздоровленнrI та вiдпочинок дiтеfu>,

2. Просити Генералъного д"ръпrора,щержавноi адмiнiстрацii залiзничного

транспорry УкраiЪи:
2.1. ,Щовести з€вначену Постанову до вiдома вiдповiд€tлъних посадових осiб

дпя безумовного виконання та дотримання гiгiенiчних вимог при перевезеннi

залiзничним ц)анспортом органiзованих дитячих колективiв,

2.2. Висвlтлити вк€ванУ Постанову в засобах MacoBoi iнформацii та на сайтi

ЩержавноТ адмiнiстрацii залiзничного транспорту Укр аiЪи,

з. началъниiам залiзницъ, керiвникам пiдприемств та органlзац,l_л11

балансi яких утримуються закпади оздоровпення та вiдпочинку для дlтеи,

керiвникч* ru*uдiв оздоровлення та вiдпочинку: 
,iл.,.,,тт i_.'rпплляr ,

3.1. Надати Гоповним державним санiтарним лiкарям залiзниць iнформацiю

про мережу закjlадiв оздоро"оЬ""" та вiдпочинкУ дiтей у 20t5 роцi,- 
TepMiH - до 25,05,2015

3.2. Засrгр<ати керiвникiв пiдприемств, установ та органiзацiй, на балансi

яких УТРИIчIУIоться закJIади оздоровлення .ru uiд"о"инку, щодо ix безпечностi та

.оrо""оЪтi до лiтньоi оздоровчоi кампанii,

з.З. Забе=rr.""r" в прiоритетнOму порядку вiдпочинок, оздоровлення та

безпечнi умови перевезення за-ltiзничним транспортом органiзованих дитячих

колективiв до мiсця вiдпочинку i у зворотному напрямку,

3.4.ПроВесТинеобхiднУпiдготовкУзаклаДiвозДороВл:i*ТаВlДПочинкУДо
прийому дiтей, забезпечивши дотримання санiтарних норм i правил, звернувши

при цъому особливу увагу на стан водопровiдних та кан€шiзацiйних мереж,

органiзацiю харчуваннrI, медичного забезп.о."о та здiйснення заходiв щодо

своечасноi та ЪбЪ*r""rоТ профiлактики iнфекцiйних захворювань i харчових

отруенъ.



3.5. Здiйснювати вiдкриття закладiв оздоровлення та вiдпочинку на пiдставi
дозвiльних документiв, виданих державною санiтарно-егriдемiологiчною
слУжбою на залiзничному транспортi у встановленому законодавством порядку.

3.6. Забезпечити заклади оздоровленнJI та вiдпочинку дезiнфекцiйними,
чистячими, мийними засобами, лiками, медичним iHBeHTapeM
вiдповiдно до чинних нормативно-правових aKTiB.

З.7. Забезпечити проведеннrI в закладах оздоровлення
повному обсязi необхiдних дезiнфекцiЙних, дезiнсекцiйних та дератизацiйних
заходiв, в тому числi акарицидних обробок.

З.8. Забезпечити безперебiйне постачання якiсних та безпечних харчових
продуктiв та продовольчоТ сировини до закjlадiв оздоровлення та вiдпочинку для
дiтей.

З.9. Забезпечити н€tlrежне харчування дiтей вiдповiдно до постанови
Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 22.|I.2004 J\91591 <Про затвердженнrI норм
харчування у навч€Ilrьних i оздоровчих закладаю>, спiлъного наказу MiHicTepcTBa
охорони здоров'я УкраiЪи та MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи вiд 01.0б.2005
року Ns 242lЗ29 <<fIро затвердження Порядку органiзацii харчування дiтей в
навч€Lльних та оздоровчих закJIадаю).

3.10.Не допускати до роботи в заклади оздоровлення та вiдпочинку буд"-
яких працiвникiв, якi не пройшли обов'язкових профiлактичних медичних
оглядiв та гiгiенiчного навчання.

3.1 1 .Вжити заходiв щодо профiлактики гострих кишкових iнфекцiй,
харчових отруень, отруень грибами та дикорослими рослинами, хiмiчними
речовинами, а також дитячого травматизму, насамперед, uшяхом проведеннrI
caHiTapHo-ocBiTHboT роботи серед дiтей та iх батькiв.

мiкробiологiчними пок€tзниками готовоi продукцii, напiвфабрикатiв, води,
об'ектiв довкiлля та iнш.

4. Начальнику головного управлiння медичних
керiвникам лiкувально-профiлактичних закладiв

3.|2.Забез[ечити не рiдше одного разу на мiсяць контроль виробництва за

закладiв Укрзалiзницi,
вжити необхiдних

органiзацiйних заходiв щодо забезпечення :

4.1. Контролю за проведеншIм лiтньоi оздоровчоТ кампанii в частинi
органiзацiT належного медичного обслуговування.

4.2. Щiевого контролю медичними працiвниками оздоровчих закладiв за
роботою харчоблокiв, органiзацiею харчування, дотриманням температурного
режиму в примiщеннrlх, фiзичним вихованням i загартовуваннrIм дiтей,
дотриманням фiзiологiчних норм наваЕтаженнrI у закладах оздоровлення дiтей.

4.3. Пiдбору кв€tлiфiкованого медичного персонаJý/, що мае досвiд роботи з
дiтьми в закJIадах оздоровленюI та вiдпочинку.

4.4. ПроведеншI iнструктажiв медичних працiвникiв, якi супроводжуютъ
дитячi органiзованi колективи, батъкiв вiд'iжджаючих дiтей щодо органiзацii
харчування i питного режиму дiтей пiд час iх перевезення.

4.5. Своечасного i якiсного проведеннrI медичних оглядiв медпрацiвникiв та
ik дублерiв, яких направJuIють на роботу в оздоровчi заклади.

та обладнанням

та вiдпочинку в
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4.б. Видiлення фахiвцiв для медшIного супроводу дитячих органiзованих
груп пiд час оздоровчих кампанiй.

4.7. Гiгiенiчного виховання дiтей, [огryJlяризацii здорового способу житТя,

державним санiтарним лiкарям залiзницъ УкраiЪи iз
<<Лабораторний центр на залiзничному транспортi

профiлактики €tлкоголiзму, Hapкoмaнii i тютюнопалiнrтя.
5. Головним

залrIенIuIм ДУ
Щержсанепiдслужби УкраiЪю> :

5.1. Забезпечити )лIастъ в комппексних перевiрках готовностi заклаДiв

оздоровленнrI та вiдпочинку до роботи в частинi дотримання санiтарного
законодавства.

5.2. Розробити та погодити з керiвниками закладiв оздоровлення Та

)чинку програму с

5.3. Органiзувати
соцiально-гiгiенiчного монiторинry.

та забезпечити проведення соцiально-гiгiенiчного
вiдпочинку

монiторинry по кожному закладу оздоровлення та вiдпочинку.
5.4. Забезпечити, за зверненнями суб'сктiв госrтодарювання, виДаЧУ

дозвiльних документiв виключно за H€uIBHocTi даних щодо безпечностi для жиТТЯ

та здоров'я дiтей, повного комплексу необхiдних лабораторно-iнструменТ€LлЬНИХ

дослiдженъ факторiв середовища життедiяльностi у закJIадах оздоровлення та

вiдпочинКУ, в тому числi наметових мiстечках, а також тих, де перебування дiтей
тривае понад 4 години без органiзацiТ гарячого харчуваннrI.

5.5. У разi отримання iнформацii щодо вiдкриття дитячих закладiв

оздоровлення та вiдпочинку без вiдповiдних дозвiльних документiв та порУшенЬ
вимог санiтарного законодавства щодо умов перебування, виховання та навчання

дiтей, вживати адекватнi заходи для припиненнrI даних порушень, повiдомляти
керiвництво за-шiзниць, органи мiсцевого самоврядуваннrI.

5.6. Надавати методичIry допомоry з проведення санiтарно-роз'яснюваЛЬНоi

роботи серед органiзаторiв оздоровлення щодо заходiв запобiгання виникНеннЮ

iнфекцiйних захворювань i харчових отру€нъ, отруень грибами та дикорослиМи

рослинами, хiмiчними речовинами, профiлактики дитячого травмаТиЗМУ.

6. Iнформацiю про проведену роботу та вжитi заходи надавати до вiддiлУ
епiдемiологiчного нагляду та санiтарноi охорони територii Головного
управлiння на залiзничному транспортi щомiсячно в електронному та

паперовому виглядi згiдно ранiше наданот схеми та таблиць до 15.05.2015,

20.06.2015.,2|.07.20|5, 19.08.2015, починаючи з 15 травня поточного року.
7. Нача.ltънику вiддirry епiдемiологiчного нагляду та caHiTapHoi охОРОНи

територii Юрченко Л.М. узагалънену iнформацiю надавати щомiсячно ДО 25

числа поточного мiсяця, шочинаючи з 19 травня 2015 року До ДЗ <УКРаiЪСЬКИй

центР з контрОлю та монiторинry захворювань MiHicTepcTBa охорони здоров'я

Украiни>.
8. Контроль за виконанням постанови покладаю на заступника головЕого

.Щержавного санiтарного лiкаря на заsлiзничному транспортi Грицая I.M.

--И/ Р.Б. Лява


