
Міністерство освіти і науки України 
Управління освіти Чернівецької міської ради 

Чернівецький військово-спортивний ліцей-інтернат 
Чернівецької міської ради 

58004, м. Чернівці,'вул. Луковецька, 29 тел.52-24-71 тел.52-73-34 
тел.52-74-25 

Про запобігання спалахів гострих 
кишкових інфекцій та харчових 
отруєнь серед ліцеїстів 

Відповідно до частини третьої статті 26 Закону України «Про освіту», 

наказу Міністерства охорони здоров'я України від 25.09.2020 № 2205 «Про 

затвердження Санаторного регламенту для закладів загальної середньої 

освіти», наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України від 03.12.2020 № 2532 «Про затвердження Гігієнічних 

вимог до виробництва та обігу харчових ь продуктів на потужностях, 

розташованих у закладах загальної середньої освіти», постанови Головного 

санітарного лікаря від 06.09.2021 № 10 «Про затвердження протиепідемічних 

заходів у закладах освіти на період карантину в зв'язку з поширенням корона 

вірусної хвороби (СОУГО-19)», наказу управління освіти Чернівецької 

міської ради від 26.08.2022 р. № 211 "Про невідкладні заходи із запобігання 

спалахам гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь серед дітей у 

закладах дошкільної та загальної середньої освіти Чернівецької міської 

територіальної громади у 2022/2023 н.р.", з метою збереження здоров'я 

ліцеїстів, запобігання поширенню інфекційних хвороб і отруєнь ліцеїстів 

неякісними харчовими продуктами, 

30.08.2022 р. 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити План заходів щодо запобігання спалахам гострих 

кишкових інфекцій і харчових отруєнь у ліцеї-інтернаті (додається). 



2. Заступнику директора з HBP Чумаку В.М.: 

2.1. Ознайомлювати працівників із заходами щодо попередження 

виникнення та розповсюдження спалахів гострих кишкових інфекцій і 

харчових отруєнь. 

2.2. У разі виявлення випадків харчових отруєнь у ліцеї-інтернаті 

невідкладно інформувати управління освіти. 

2.3. Розглядати питання щодо стану організації харчування ліцеїстів, з 

профілактики ГКІ та харчових отруєнь серед ліцеїстів на нарадах двічі 

на семестр. 

3. Соціальному педагогу Іванюку Р.Я.: 

3.1. Забезпечити дієвість роботи комісії з бракеражу харчової 

продукції, громадського контролю за якістю харчування ліцеїстів. 

3.2. Наказ розмістити на сайті ліцею-інтернату до 01.09.2022 р. 

4. Лікарю ліцею-інтернату: 

4.1. Забезпечити моніторинг стану здоров'я ліцеїстів. 

4.2. Дотримання вимог санітарного законодавства пі час проведення 

освітнього процесу. 

4.3. Проводити заходи щодо профілактики спалахів ГКІ і харчових 

отруєнь, гігієнічного виховання та формування у ліцеїстів стереотипу 

здорового способу життя. 

4.4. Забезпечити контроль за якісним миттям посуду, столових 

приборів, здійсненням щоденного та генерального прибирання 

приміщення харчоблоку з використанням відповідних миючих і 

дезінфікуючих розчинів. 

4.5. Забезпечити контроль за організацією раціонального та 

збалансованого харчування ліцеїстів відповідно до сезонного 

двотижневого меню. 

4.6. Здійснювати контролю за проведенням протиепідемічних заходів з 

метою попередження спалахів ГКІ і харчових отруєнь; 
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4.7. Контролювати дотримання санітарно-протиепідемічного режиму 

(в приміщеннях харчоблоку), правил особистої гігієни, термінів 

проходження обов'язкових профілактичних медичних оглядів. 

5. Класним керівникам та вихователям: 

5.1. Ознайомити ліцеїстів та батьків із заходами щодо попередження 

виникнення та розповсюдження спалахів гострих кишкових інфекцій і 

харчових отруєнь. 

5.2. Щоденно оглядати ліцеїстів, особливу увагу звертати на тих, які 

мають відповідні скарги на стан здоров'я або ознаки захворювання 

(отруєння). 

5.3. Приділяти увагу формуванню культурно-гігієнічних навичок під час 
вживання їжі. 

6. Головному бухгалтеру Рибюк Л.В., комірнику Штефанюк Г.П. 

забезпечити контроль за: 

6.1. Дотриманням вимог до продуктів харчування і продовольчої 

сировини, прийому безпечних та якісних продуктів за наявністю 

супровідних документів, які підтверджують їх безпечність, якість, 

походження, належними умовами їх зберігання, термінів їх реалізації, 

технологією приготування страв. 

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою 



* і 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом ліцею-інтернату 

від 30.08.2022 № 01-02/116 

План заходів 
щодо запобігання спалахам гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь серед ліцеїстів на 2022-2023 н.р. 

№ 
з/п 

Зміст Виконавець 

1. Забезпечити дотримання нормативно-правових документів щодо 
організації харчування та призначити відповідальних осіб за 
організацію харчування ліцеїстів. 

Т.в.о. директора 

2. Забезпечити належний санітарно-технічний стан мереж 
водопостачання та каналізування у ліцеї-інтернаті, у т.ч. харчоблоку 

Завідуючий господарством 

3. Дотримуватися термінів реалізації, відповідного температурного 
режиму, товарного сусідства харчових продуктів та сировини під час 
зберігання та транспортування. 

Комірник 

4. Здійснювати прийом харчових продуктів та продовольчої сировини 
лише за наявності документів, що підтверджують їх якість, згідно з 
Законом України «Про безпечність та якість харчових продуктів» 

Комірник 

5. Забезпечити повноцінне, безпечне і якісне харчування ліцеїстів та 
виконання натуральних норм харчування у ліцеї-інтернаті відповідно 
до постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305 та 
Санітарного регламенту. 

Т.в.о. директора 

6. Здійснювати своєчасне проведення ремонту холодильного та 
технологічного обладнання 

Завідуючий господарством 

7. Розробляти та затверджувати перспективні меню для харчування 
ліцеїстів відповідно до діючих санітарних норм та правил, 
погоджувати їх з Держпродспоживслужбою. 

Т.в.о. директора 
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8. Не допускати використання у харчуванні ліцеїстів продуктів, що 
містять синтетичні барвники, ароматизатори, підсолоджувані смаку, 
консерванти, кремові вироби, вершково-рослинні масла та масла з 
додаванням будь-якої іншої сировини. 

Шеф-кухар 

* 

9. Забезпечити дотримання технології приготування їжі відповідно до 
затверджених рецептур та санітарно-протиепідемічних вимог. 

Шеф-кухар 

10. Забезпечити ведення документації по здійсненню контролю за якістю 
та безпечністю харчування у ліцеї-інтернаті. 

Лікар ліцею-інтернату 

11. Забезпечити своєчасне проходження профмедоглядів працівників 
їдальні, харчоблоку. 

Лікар ліцею-інтернату 

12. Забезпечити миючими та дезінфікуючими засобами, кухонним, 
столовим посудом, виробничим інвентарем, спецодягом відповідно до 
вимог. 

Т.в.о. директора 

13. Забезпечити дієвий контроль за дотриманням санітарно-
протиепідемічних вимог у ліце-інтернаті. 

Лікар ліцею-інтернату 

Соціальний педагог Руслан ІВАНКЖ 


