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Про підсумки роботи закладів дошкільної освіти 

щодо зниження захворюваності, виконання 

санітарно - гігієнічних норм за 2021 рік  

 

 

Відповідно до законів України «Про дошкільну освіту», «Про забезпечення 

санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», Постанови 

Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 №1236 «Про встановлення 

карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 

запобігання поширенню на території України респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), Санітарного регламенту 

для дошкільних навчальних закладів, листа Міністерства освіти і науки, молоді 

та спорту України від 03.10.2012 № 1/9-723 «Щодо запобігання виникненню та 

розповсюдженню інфекційних захворювань у навчальних закладах», плану 

роботи Управління освіти на 2021 рік Управлінням освіти та адміністраціями 

закладів дошкільної освіти протягом 2021 року проводилась планомірна робота. 

Разом з тим, проведений аналіз показав, що впродовж 2021 року 

захворюваність дітей у порівнянні з 2020 роком зросла, особливо на COVID-19. 

В закладах дошкільної освіти дітьми було пропущено по хворобі 4978 днів, 

що на 450 днів більше ніж у 2020 році (було 4528 днів).  Зареєстровано усього 

871 випадок захворювання дітей. Показник у порівнянні з 2020 роком 

збільшився на 158 випадків (2020 рік – 713 випадків). 

Однією дитиною упродовж 2021 року по хворобі пропущено 1,1 дня. Цей 

показник збільшився у порівнянні з минулорічним на 0,2 дні (було 0,9 дня)  

(у групах раннього віку 1,7 днів, у дошкільних 1 день).  

У 2021 році в ЗДО зареєстровано по хворобі 0,2 випадки на 1 дитину, що на 

0,1 більше у порівнянні з показником за 2020 рік (було 0,1 випадків відповідно). 

У групах раннього віку 0,3 випадки, у дошкільних групах 0,2 випадки. 

Вище районного показники по днях захворюваності у ЗДО №3 – 3,8 дня,  

у ЗДО №232 – 1,5 дня, у ЗДО №268 – 1,8 дня, у ЗДО №322 – 1,9 дня, у ЗДО 
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№378 – 2 дня, у ЗДО №№407, 453 по – 1,4 дня, у ЗДО №463 – 2,5 дня. На рівні 

районного у ЗДО №№150, 280 по 1,1 дню. У всіх інших дитячих садках 

показник захворюваності нижче районного. 

Кількість зареєстрованих по хворобі випадків вище районного  

(0,2 випадки) у ЗДО №№3, 93 – по 0,3 випадки, у ЗДО №268 – 0,4 випадки,  

у ЗДО №322 – 0,7 випадки, у ЗДО №463 – 0,5 випадків. На рівні районного  

– у ЗДО №№150, 232, 280, 376, 378, 407. У інших ЗДО показник нижче 

районного. 

У 2021 році в закладах дошкільної освіти зареєстровано 444 випадки 

застудних захворювань, що на 4 випадки менше у порівнянні з 2020 роком.  

З них - 308 захворювання на грип та ГРВІ. Показник зменшився на 64 випадки  

у порівнянні з минулим роком. Зареєстровано 67 випадків захворювання дітей 

на бронхіт. У порівнянні з 2020 роком показник збільшився на 14. 

Зареєстровано також 65 випадків пневмонії. Показник збільшився на 42.  

 Високою залишається захворюваність дітей застудними хворобами у ЗДО 

№ 268 – 65 випадків (0,3 – на 1 дитину), у ЗДО №322 – 44 випадки (0,3 -  на 1 

дитину), у ЗДО № 407 – 53 випадки ( 0,3 – на 1 дитину) та у ЗДО № 463 – 56 

випадків (0,2 – на 1 дитину). 

 У 2021 році зареєстровано 94 випадки інфекційних захворювань, які 

передаються повітряно-крапельним шляхом. Кількість інфекційних захворювань, 

зареєстрованих у 2021 році, зменшилась у порівнянні з показником 2020 року 

на 5 випадків.  

 З них 89 випадків захворювання дітей на вітряну віспу. По 1 випадку  

у ЗДО №№ 150,322,453, по 2 випадки у ЗДО №№232, 378, 3 випадки  

у ЗДО №280, по 4 випадки у ЗДО №333, 400, 407, по 5 у ЗДО №№ 240, 268, 457, 

10 у ЗДО №439, по 11 у ЗДО №93, 438. І найбільший показник захворювання на 

вітряну віспу у ЗДО №463 – 20 випадків. 

 У 2021 році зареєстровано також 5 випадків захворювання дітей 

скарлатиною. По 1 – у ЗДО №№ 400, 438, 463 та 2 випадки захворювання 

скарлатиною у ЗДО № 193. 

 Не зареєстровано жодного захворювання, які передаються повітряно-

крапельним шляхом упродовж 2021 року у ЗДО №№ 3, 272, 376, 427. 

 В минулому році зареєстровано 170 випадків захворювання на COVID-19. 

По 1 випадку – у ЗДО №№3, 376; 2 випадки – у ЗДО № 322; 3 – у ЗДО №307;  

по 5 – випадків у ЗДО №№ 280, 439, 463; 6 випадків – у ЗДО № 240;  

по 7 – у ЗДО №№ 93, 463; по 8 – у ЗДО №№ 150, 400, 453; по 10 – у ЗДО №№ 193, 

232; по 14 у ЗДО №№ 268, 272; 15 випадків – у ЗДО № 407; 19 – у ЗДО № 427 

та 22 – у ЗДО № 378. 

 Показник захворювання збільшився на 135 (у 2020 році зареєстровано  

35 випадків). 

 Високий показник захворювання дітей говорить про недотримання  

у вищезазначених ЗДО протиепідемічних заходів. 

 Упродовж 2021 року зареєстровано 17 випадків кишкових захворювань.  

З них 16 – ГЕК та 1 випадок сальмонельозу у ЗДО № 268. Кількість 

захворювань у 2021 році збільшилось на 1 у порівнянні з показником  
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за 2020 рік. З 16 випадків захворювання на ГЕК зареєстровано  

по 1 випадку - у ЗДО №№ 232, 272, 400, 407, 463, 2 випадки – у ЗДО № 439, по 

3 випадки – у ЗДО №№ 3, 268, 378. 

 Ці дані говорять про неналежний рівень дотримання санітарно-гігієнічних 

вимог щодо утримання приміщень закладів дошкільної освіти. 

З метою зниження захворюваності дітей в закладах дошкільної освіти 

медичними працівниками планомірно проводиться санітарно-просвітницька 

робота серед дітей, батьків та працівників (бесіди, консультації за темами «Як 

користуватися хусткою», «Правила миття рук», «Профілактика COVID-19 та 

гострих респіраторних вірусних інфекцій», «Запобігання захворювання на грип 

та ГРВІ» тощо;  роз’яснювальна робота серед працівників закладу щодо 

проведення профілактичних щеплень проти COVID-19).  

Організована робота щодо дотримання необхідного температурного 

режиму. 

 Адміністрацією та медичними працівниками закладів дошкільної освіти 

здійснюється систематичний контроль за дотриманням приміщення ЗДО  

в належному санітарно-гігієнічному стані, ранковим прийомом дітей, 

дотриманням «респіраторного етикету», температурним режимом в усіх 

приміщеннях ЗДО,  проведенням протиепідемічних  та загартовуючих заходів 

щодо боротьби з COVID-19 та ГРВІ, виконанням режиму дня (прогулянками, 

провітрюванням, тепловим режимом), санітарно-гігієнічним та дезінфекційним 

режимом, графіками кварцювання приміщень ЗДО, дотримання маскового 

режиму для батьків та працівників закладу, проведенням щоденного вологого 

прибирання з додаванням дезінфікуючих засобів.  

У закладах дошкільної освіти працює 29 сестер медичних. За штатним 

розписом 38 ставок. Вакантними є 1,5 ставки. Не повністю укомплектовані 

медичними працівниками ЗДО № 3 (0,5 ставки - вакансія) та ЗДО № 457  

(1 ставка - вакансія).  

Сестрами медичними упродовж року здійснювалось медичне обслуговування 

дітей у ЗДО, а саме: контроль за дотриманням календаря щеплень, надання 

невідкладної медичної допомоги на догоспітальному режимі у разі гострого 

захворювання або травми, організація заходів для госпіталізації (за наявності 

показань) та інформування про це батьків, проведення ізоляції дітей, що 

захворіли, а також спостереження за дітьми, які були в контакті  

з інфекційними хворими, організація направлення дітей на лабораторні 

дослідження, проведення поточної дезінфекції, ведення медичної документації 

та звітності, встановленої МОЗ. 

Щоквартально медичними сестрами здійснювався аналіз захворюваності 

дітей. Дані доводились до відома працівників та батьків на зборах, виробничих 

нарадах, через листки здоров’я, стіннівки, надавались до Управління освіти. 

Управлінням освіти щоквартально проводився порівняльний аналіз 

захворюваності дітей по ЗДО. Дані доводились до відома керівників  

на нарадах.  

У дитячих садках проведено тестування працівників щодо знання вимог 

«Санітарного регламенту у дошкільних навчальних закладах». 
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Медичними сестрами у 2021 році проведено обстеження дітей  

на ентеробіоз. Всього було обстежено 2746 дітей у ЗДО, інвазованих дітей не 

виявлено. 

Протягом 2021 року у всіх ЗДО району проведено лабораторні дослідження 

піску на наявність яєць гельмінтів (2 рази на рік – з квітня по жовтень), 

лабораторний контроль освітленості у приміщеннях ЗДО (2 рази на рік). 

Перший раз у темну пору року – лютий 2021, другий раз у світлу пору року  

– травень, червень 2021). Організовані та проведені лабораторні дослідження 

води на харчоблоці (1 раз на рік) та води у басейнах,  показників мікроклімату 

(температура, вологість – 1 раз на рік). Результати всіх досліджень відповідають 

вимогам Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, 

затвердженого наказом МОЗ України від 24.03.2016 №234. 

Державною установою «Харківський обласний лабораторний центр 

Міністерства охорони здоров'я України» здійснювалися моніторингові 

дослідження згідно з «Планом моніторингу факторів навколишнього 

середовища та моніторингових відвідувань закладами охорони здоров'я, 

дитячих навчальних і оздоровчих закладів, закладів соціального забезпечення 

міста Харкова на 2021 рік». Були проведені моніторингові дослідження в ЗДО 

№№ 322 (27.05.2021), №150 (18.05.2021), 280 (24.06.2021), 307 (01.11.2021), 378 

(09.06.2021), 427(10.08.2021), 457 (07.06.2021) 

Під час моніторингу було проведено відбір проб для лабораторних 

досліджень:  

- води питної на мікробіологічні показники;  

- калорійності страви;  

- кулінарної продукції на якість термообробки;  

- готової страви на бактеріологічне забруднення;  

- змивів на бактерії групи кишкової палички;  

- змивів у груповому осередку на паразитологічні показники;  

- пилу на наявність алергенних кліщів.  

Результати лабораторних досліджень за визначеними показниками в усіх 

перевірених закладах дошкільної освіти відповідають діючим санітарним 

нормативним вимогам. 

Перед відкриттям раніше нефункціонуючої групи у закладі дошкільної 

освіти № 333 у вересні 2021 року працівниками мікробіологічної лабораторії 

проведені дослідження повітря, води питної, освітлення робочих місць, 

метеорологічних факторів, піску в пісочницях на ігрових майданчиках. 

Результати всіх досліджень відповідають вимогам «Санітарного регламенту 

для дошкільних навчальних закладів». 

На підставі вищезазначеного 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Методисту ЦОТ Управління освіти Провозьон В.Г.: 

1.1. Проводити аналіз захворюваності дітей у закладах дошкільної освіти. 

Щокварталу 
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1.2. Координувати роботу ЗДО з організації медичного обслуговування 

дітей. 

Постійно 

1.3. Проводити аналіз дотримання санітарно- гігієнічного режиму  

в закладах дошкільної освіти. 

Протягом року 

2. Керівникам закладів дошкільної освіти: 

2.1. Проводити систематичну роботу з профілактики інфекційної 

захворюваності дітей. 

Протягом року 

2.2. Здійснювати контроль за дотриманням санітарно-гігієнічного режиму  

в закладах дошкільної освіти. 

Щоденно 

2.3. Організувати проведення профілактичних та протиепідемічних заходів 

з метою недопущення захворювання дітей інфекційними хворобами. 

Упродовж року 

2.4. Організувати проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, 

батьків та персоналу закладів дошкільної освіти з профілактики педикульозу, 

корости, контактних гельмінтозів та гострих кишкових захворювань. 

Протягом року 

3. Головному спеціалісту Управління освіти Паламар Д.Л. розмістити цей 

наказ на сайті Управління освіти. 

До 20.01.2022 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

начальника Управління освіти Грицун Н.О.  

 

 

Начальник Управління освіти                                     О.Л. ЗБИЦЬКА 

 

 
З наказом ознайомлені: 

 

№ 

з.п. 

Назва посади ПІБ Підпис Дата 

ознайомлення 

1. Заступник начальника Управління 

освіти 

Грицун Н.О.   

2.  Головний спеціаліст 

 

Паламар Д.Л.   

3. Методист ЦОТ  Управління освіти 

 

Провозьон В.Г.   

 

 

 

 
Провозьон                                                                                                                                   Грицун 


