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Департаменти (управління) освіти і
науки обласних, К иївської міської
державних адміністрацій
Заклади проф есійної
(професійно-технічної) освіти
Заклади вищ ої освіти
Щ одо сприяння у проведенні
додаткових заходів з імунізації від кору
Ш ановні колеги!
За інф орм ацією М іністерства охорони здоров’я (лист від 26 червня
2019 року № 26/16675) в Україні триває наймасш табніш ий спалах кору за усі
роки незалеж ності наш ої держави.
У 2017 році хворих на кір було майже 5 тисяч осіб, у 2018 понад
55 тисяч осіб. Станом на 20 червня 2019 року на кір в У країні захворіло майже
55 тис. осіб, з них більш ість - діти. З початку спалаху кір забрав життя вже
39 українців.
П опри проведення з 2017 року додаткових заходів з імунізації проти кору
дитячого населення, кількість нових випадків захворю вання продовжує бути
високою та існує ризик масового поширення захворюванобті на кір у регіонах,
де досі є велика кількість дітей та молоді, які пропустили планові щеплення в
попередні роки.
О днією з найваж ливіш их складових, які умож ливлю ю ть успішну
реалізацію додаткових заходів імунізації проти кору, є спільна та злагоджена
робота м ісцевих органів охорони здоров’я та органів управління освітою.
З огляду на зазначене, рекомендуємо місцевим органам управління
освітою, керівникам закладів дош кільної, загальної середньої, професійної
(проф есійно-технічної), вищ ої освіти налагодити співпрацю з обласними
(районними) департам ентам и охорони здоров’я та координаторами проведення
додаткових заходів із імунізації.
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С прияння в організації процесу вакцинації в закладах освіти,
просвітницька робота з учнями, вихованцями, студентами, батькам и; співпраця
з м едичним и працівниками є надзвичайно важ ливими для попередження
небезпечної інф екційної хвороби.
З повагою
Заступник М ін істра
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