Додаток 3
до наказу по ДНЗ від 22.05.2020 №39р
Комплекс медико-педагогічних заходів
на літній оздоровчий період 2020 року
з урахуванням Тимчасових рекомендацій щодо організації
протиепідемічних заходів влітку
Об'єкт
контролю
Санітарний стан і
зміст ділянки

Санітарногігієнічний стан
приміщень

Устаткування
приміщень

Організація
харчування

Зміст контролю

Устаткування всіх зон ділянки:
відповідність гігієнічним
нормам (його достатність,
травмобезпечність), режим
прибирання та дезінфікування
Чистота: генеральне, поточне
прибирання (частота),
температурний режим, режим
провітрювання
Прибиральний інвентар:
наявність і стан устаткування
для прибирання приміщень,
миття меблів, посуду, іграшок і
допомоги (достатність,
маркування)
Миючі і дезинфікуючі засоби:
наявність, достатність,
ефективність і безпека, умови
зберігання
Наявність на вікнах сітки
(з розміром осередків не
більше 2,0–2,2 мм) для
попередження зальоту комах;
використання липких стрічок і
мухоловок для боротьби з
мухами;
Меблі та іграшки відповідно
рекомендацій під
часкарантинквідповідно
до гігієнічних вимог,
справність, достатність
Санітарно-гігієнічний стан
устаткування кухні:
достатність, маркування,
розміщення кухонного посуду,
інвентаря, спецобладнання
Санітарно-гігієнічний стан
приміщень: умови зберігання
сировини, достатність,

Періодичніс
ть

Відповідальний

Щодня

Директор, старша
медична сестра

Щодня

Старша медична сестра

1 раз на
тиждень

Старша медична сестра,
Методист

1 раз на
тиждень

старша медична сестра

Червень

Завгосп, старша
медична сестра,
вихователь

Червень

Директор
завгосп, старша
медична сестра,
методист

1 раз на
тиждень

Директор,
медичний працівник

1 раз на
місяць

Медичний працівник
шеф-кухар
комірник

маркування прибирального
інвентаря, наявність миючих
і дезинфікуючих засобів
відповідно до гігієнічних
вимог
Надходження до харчоблоку
продуктів

Щодня

Узгодженість в роботі
1 раз на
співробітників по організації тиждень
харчування: реалізація готової
їжі по групах, добовий раціон
виконання норм харчування,
правила особистої гігієни
персоналу
Виконання режиму харчування: Щодня
сервіровка столу, апетит дітей і
їх емоційний стан, спілкування
вихователя з дітьми під час
прийому їжі (уміння
презентувати блюдо, навчання
правилам поведінки за столом)
Дотримання питного Безпека якості питної води,
Щодня
режиму
відповідність вимогам
санітарних правил
Динамічні
Ранковий фільтр:
Щодня
спостереження
температурний скинінг, після
за станом здоров'я кожні 4 години,опитування
і фізичним
батьків щодо поведінки дитини
розвитком дітей
вдома: як вона їла, як спала, чи
є які-небудь відхилення в
поведінці, чи немає хворих
вдома, чи не було висипу,
кашлю, температури, блювоти,
рідкого стула
Спостереження за поведінкою і Щодня
станом дитини протягом дня:
при виявленні яких-небудь
відхилень (наявність скарг,
висипу, виділень з очей, носа
тощо) направляти дітей до
старшої медичної сестри. Крім
того, важливе значення при
проведенні медикопедагогічних спостережень
набуває визначення зовнішніх
ознак стомлення. Здійснюючи
контроль, необхідно відзначати
зовнішні ознаки стомлення і
ступінь їх вираженості

Медичний працівник
шеф-кухар
комірник
Директор,
старша медична сестра,

Старша медична сестра,
Методист

старша медична сестра

Вихователь

Вихователь

Стан здоров'я дітей
Обстеження на педикульоз

1 раз на
тиждень
Щодня

Старша медична сестра

Щодня

Старша медична сестра

Щодня

Старша медична сестра

Щодня
Щодня

Старша медична сестра
Старша медична сестра,
методист
вихователь

Щодня

Методист
Старша медична сестра
вихователь

Щодня

Методист
старша медична сестра

Дотримання вимог щодо
Щодня
проведення прогулянки:
тривалість, місце проведення,
одяг дітей, організація рухової
активності, самопочуття дітей
Питний режим
Щодня

Методист
Старша медична сестра
вихователь

Профілактика контактних
гельмінтозів: достатність,
маркування дрантя і
прибирального інвентаря,
наявність миючих і
дезинфікуючих засобів
відповідно до гігієнічних норм,
дотримання вимог обробки
дрантя і режиму прибирання
Заходи, що
Огляд зіву: звертати увагу на
проводяться у разі колір слизової оболонки губ,
карантину
щік, рота, мигдалин, дужок
тощо, а також наявність плям,
виразок на слизовій оболонці
Огляд шкірних покривів:
уважно оглядаються волосиста
частина голови, шкіра грудей,
живота – колір, наявність
висипу, ударів, садна, розчесів
Вимірювання температури
Стан одягу і взуття Дотримання вимог щодо одягу
в приміщенні і на прогулянці
відповідно до температури
повітря і віку дітей
Дотримання
Об'єм рухової активності
рухового режиму
протягом дня, відповідність
віковим вимогам,
різноманітність форм рухової
діяльності в режимі дня
Здійснення системи Використані форми і методи
загартування
Організація
прогулянки

Проведення
фізкультурних
занять з дітьми

Зміст і стан виносного
матеріалу

Щодня

Санітарно-гігієнічний стан
місця проведення заняття,
методика проведення заняття,
стан одягу і взуття дітей,

1 раз на
тиждень

Старша медична сестра

Старша медична сестра
вихователь
Методист
Старша медична сестра
вихователь
Методист
Старша медична сестра
Вихователь фізичного
виховання

самопочуття дітей
(адекватність поведінки,
емоційний стан, наявність
зовнішніх ознак стомлення)
Проведення
Ранкова гімнастика, рухливі
Щодня
оздоровчих заходів в ігри, рухова розминка,
режимі дня
спортивні вправи, гімнастика
після сну, індивідуальна
робота, трудова діяльність
тощо.
Організація денного Санітарно-гігієнічний стан
Щодня
сну
приміщення, підготовка дітей
до сну, урахування
індивідуальних особливостей
дітей, пасивна корекція
порушень постави положенням
під час сну, гімнастика
пробудження
Організація
Санітарний стан устаткування і За планом
фізкультурнобезпека місця проведення
оздоровчих свят,
заходу, зміст і стан виносного
дозвілля і розваг
матеріалу, рухова активність
дітей, стан одягу і взуття дітей,
їх самопочуття (адекватність
поведінки, емоційний стан,
наявність зовнішніх ознак
стомлення). Участь приймає
тільки одна група, без глядачів

Методист
Старша медична сестра
вихователь

Методист
Старша медична сестра
вихователь

Старша медична сестра
Методист

