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Головне управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області у зв'язку з 

несприятливими погодними умовами та зниженням температури атмосферного повітря, з 
метою підвищення ефективності заходів щодо профілактики і боротьби з грипом та гострими 
респіраторними інфекціями серед дітей в навчальних закладах Чернігівської області 
пропонує Вам забезпечити належний контроль за дотриманням вимог санітарного 
законодавства у тому числі щодо повітряно-теплового режиму в осінньо-зимовий період 
2018-2019 років.

Відповідно до вимог Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, 
затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234. 
«Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних 
закладів та організації навчально-виховного процесу» (ДСанПіН 5.5.2.008-01). затверджених 
постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 № 63, 
Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і 
режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують 
корекції фізичного та (або) розумового розвитку та навчально-реабілітаційних центрів», 
затверджених наказом МОЗ України від 20.02.2013 № 144, відповідальність за виконання 
санітарних правил і норм покладається на засновника (власника) та керівника навчального 
закладу. Щоденний контроль за виконанням чинних санітарних правил і норм здійснює 
керівник та медичний персонал навчального закладу, а також відповідальна особа, 
призначена наказом керівника закладу.

Крім того, дотримання повітряно-теплового режиму є одним з заходів щодо 
профілактики грипу та гострих респіраторних інфекцій у навчальних закладах, що визначено 
наказом МОЗ України від 06.11.2015 № 732 «Про затвердження нормативно-правових актів з 
питань організації та проведення санітарно-протиепідемічних заходів, спрямованих на 
запобігання виникненню і поширенню грипу та гострих респіраторних інфекцій».

Звертаємо увагу на необхідність вимагати від керівників начальних закладів 
збереження на оптимальному рівні показників повітряно-теплового режиму у закладах.

У приміщеннях загальноосвітніх навчальних закладів відносна вологість повітря має 
бути 40-60%; температура повітря в класах і кабінетах +17° - 20°С. в майстернях по обробці 
металу і дерева +16° - 18°С, в спортивному залі +15° - 17°С, в роздягальнях при спортивному 
залі +19° - 23°С, в актовому залі +17° - 20°С, в бібліотеці +16° - 18°С, в медичних кабінетах 
+21° - 23°С, в рекреаціях +16°-18°С, в умивальних +20° - 23°С, у вестибюлі, гардеробі +16° -
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19°С, в туалетах +17°-21°С, в спальних приміщеннях -  +18° - 20°С, в душових не нижче -
+25°С.

В дошкільних навчальних закладах оптимальною температурою у групових осередках 
є +19-23° С, у приміщеннях басейну +29-30° С. у залах для занять музикою та фізичною 
культурою +18-19° С, у теплих переходах -  не менше +15° С, у приміщеннях, що займають 
кутове положення або знаходяться в торці будівлі закладу, температура повітря повинна 
бути не менше +21° С. Відносна вологість повітря в приміщеннях, де перебувають діти, 
повинна бути в межах 40-60 %. Засновник (власник) організовує лабораторний контроль 
показників мікроклімату (температура, вологість) у дошкільних навчальних закладах, який 
проводиться не рідше двох разів на рік.

В спеціальних загальноосвітніх школах (школи-інтернати) для дітей, які потребують 
корекції фізичного та (або)' розумового розвитку та навчально-реабілітаційних центрів, 
допустимі параметри мікроклімату в опалювальний період в житлових, навчальних 
приміщеннях і приміщеннях для дозвілля становлять: температура повітря від 18°С до 22°С, 
відносна вологість —  40-60%. швидкість руху повітря —  не більше 0.25 м/с. У спортивному 
залі, залі ЛФК. приміщеннях для ритміки та хореографи, майстернях з обробки деревини й 
металу температура повітря повинна бути 15-18°С. в приміщеннях медичного блоку —  21- 
23°С.

Для забезпечення повітряно-теплового режиму у приміщеннях навчальних закладів 
необхідно враховувати: площу приміщення на 1 учня, об'єм, коефіцієнт аерації, тривалість 
провітрювання приміщень, систему вентиляції, режим її роботи і технічне обслуговування, 
режим прибирання приміщень, заходи щодо запобігання заносу пилу в будівлі школи.

Згідно з п. 9.20 ДСанПіН 5.5.2.008-01. органами місцевої виконавчої влади повинні 
прийматися рішення щодо тимчасового призупинення навчання учнів початкових класів при 
зниженні температури повітря до - 20°С при швидкості руху повітря більше 5 м/с і при 
вологості повітря вище 80 %. учнів 5-12 класів при температурі повітря - 24°С. а також при 
надзвичайних ситуаціях. За даними наукових досліджень, заняття фізичною культурою на 
вулиці в холодні періоди року можливо проводити з учнями 1 - 4 класів, при температурі 
повітря не нижче - 8°С. 5 - 7 класів - не нижче - 12°С, 8 - 12 класів -  не нижче - 15°С.

Під час тимчасового припинення занять пропонуємо забезпечити безперебійне тепло-, 
енергр-, водопостачання та водовідведення будинків дитячих навчальних закладів,

ГІри проведенні систематичного контролю за додержанням вимог санітарного 
законодавства просимо звертати увагу на забезпечення заходів з попередження травматизму 
та обморожень серед дітей, а саме: розчищення від снігу і криги територій і під’їзних шляхів 
до навчальних закладів, а також організації підвезення дітей на «шкільних автобусах».

Враховуючи викладене вище та керуючись Законами України «Про забезпечення 
санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від 
інфекційних хвороб» просимо Вас здійснювати дієвий контроль за організацією виконання 
зазначених заходів та довести дану інформацію до відома керівників навчальних закладів 
Черн і гівської області.
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