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С П І Л Ь Н О З А Х И С Т И М О  Д І Т Е Й
В І Д І Н Ф Е К Ц І Й

Роз’яснення б а т ь к ам т а о п і к у н ам 

навчально-виховними закладами  
відповідно до § 34 п. 5/2 Закону про захист населення від 

інфекційних хвороб 

У навчально-виховних закладах, таких як дитячі садки, школи чи табори відпочинку, 
багато людей перебувають у щільному контакті один з одним. Тому тут існує небезпека 
особливо швидкого поширення інфекційних хвороб. 

З цієї причини у Законі про захист населення від інфекційних хвороб передбачено цілу 
низку нормативно-правових актів, покликаних убезпечити всіх дітей та персонал 
навчально-виховних закладів від заразних хвороб. У цій пам'ятці ми хочемо 
проінформувати вас про них. 
1. Передбачена законом заборона на відвідування

Закон про захист населення від інфекційних хвороб встановлює, що вашій дитині 
забороняється відвідувати дитячий садок, школу чи інший громадський заклад за 
наявності у неї певної інфекційної хвороби або якщо є підозра на таку хворобу. Перелік 
таких хвороб наведено у таблиці 1 на наступній сторінці. 
Особливістю деяких інфекцій є те, що ваша дитина навіть після перенесеної хвороби (у 
поодиноких випадках – без клінічного прояву хвороби) продовжує виділяти його 
збудників. У такому разі її друзі, однокласники та персонал також можуть від неї 
заразитися. Тому Законом про захист від інфекційних хвороб передбачено, що «носії» 
певних видів бацил можуть знову розпочати відвідування навчально-виховних закладів 
лише з дозволу відділу охорони здоров'я та за умови дотримання 
запропонованих санітарно-гігієнічних заходів захисту (таблиця 2 на наступній 
сторінці). 

У разі деяких особливо небезпечних інфекційних хвороб ваша дитина повинна 
залишатися вдома, якщо інша особа у вашій родині хвора або є підозра на одну з цих 
інфекційних хвороб (таблиця 3 на наступній сторінці). 

Звісно, що не обовʼязково вміти самостійно розпізнавати згадані захворювання. Однак у 
разі розвитку у дитини серйозного захворювання вам слід звернутися за порадою до 
лікаря (наприклад, у разі високої температури, помітній млявості, повторних блювотах, 
діареї та прояві інших незвичайних або тривожних симптомів). Ваш дитячий лікар 
проінформує вас про наявність у вашої дитини захворювання, за якого Закон про захист 
населення від інфекційних хвороб забороняє їй відвідувати навчально-виховні заклади. 
Від деяких хвороб можна захиститись за допомогою щеплення. Якщо ваша дитина 
достатньо вакцинована, відділ охорони здоров'я може утриматися від заборони на 
відвідування відповідного навчально-виховного закладу. 
2. Обов'язок інформування

Якщо з будь-якої з вищезгаданих причин вашій дитині заборонено відвідувати 
навчально-виховні заклади, негайно повідомте нам про це та про наявне 
захворювання. За законом ви зобов’язані це зробити – тим самим ви робите свій 
внесок у те, щоб ми спільно з відділом охорони здоров'я могли вжити всіх необхідних 
заходів щодо запобігання подальшому поширенню захворювання. 
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3. Профілактика інфекційних хвороб
Закон про захист населення від інфекційних хвороб зобов'язує навчально-виховні 
заклади проводити роз'яснювальну роботу щодо основних можливостей профілактики 
інфекційних хвороб. 

Тому рекомендуємо вам звернути увагу в тому числі на те, щоб ваша дитина 
дотримувалася загальних правил гігієни. До них насамперед належить регулярне 
миття рук перед їжею, після туалету та занять на відкритому повітрі. 

Не менш важливою є повна вакцинація вашої дитини. Щеплення пропонуються навіть 
для деяких захворювань, які передаються респіраторним шляхом, через що їх не можна 
уникнути дотриманням правил загальної гігієни (наприклад, кір, свинка та вітрянка). 
Додаткову інформацію про щеплення ви знайдете на сайті: www.impfen-info.de. 

Якщо у вас є ще запитання, зверніться, будь ласка, до вашого сімейного лікаря 
або до вашого відділу охорони здоров'я. Ми також будемо раді допомогти вам. 
Таблиця 1: Заборона на відвідування навчально-виховних закладів та обов'язок батьків 
інформувати про наявність у дитини однієї з наведених нижче хвороб або підозри на неї 

пухирцевий лишай (Impetigo contagiosa) 
активний легеневий туберкульоз 
бактеріальна дизентерія 
холера 
запалення кишківника (ентерит), спричинене 
EHEC 
дифтерія 
жовтуха або гепатит, спричинені вірусом 
гепатиту A або E (гепатит А або Е) 
менінгіт, спричинений гемофільною паличкою 
типу В 
інфекційна, тобто спричинена вірусами або 
бактеріями діарея та/або блювання (у дітей віком 
до 6 років) 
кашлюк 

поліомієліт 
педикульоз (якщо правильне лікування ще не 
почалося) 
короста 
кір 
менінгококова інфекція 
свинка 
чума 
скарлатина або інша інфекція, спричинена 
бактеріями Streptococcus pyogenes 

тиф чи паратиф 
вітрянка 
вірусна геморагічна лихоманка (наприклад, 
лихоманка Ебола) 

Таблиця 2: Відвідування навчально-виховних комунальних закладів лише з дозволу відділу 
охорони здоров'я та обов'язок батьків інформувати, якщо дитина є носієм наведених нижче 
збудників. 

холера 
дифтерія 
EHEC 

тиф чи паратиф 
шигельоз 

Таблиця 3: Заборона на відвідування навчально-виховних комунальних закладів та обов'язок батьків 
інформувати  
про наявність однієї з наведених нижче хвороб або підозри на неї в одного з членів сім'ї 

активний легеневий туберкульоз 
шигельоз 
холера 
запалення кишківника (ентерит), спричинене 
EHEC 
дифтерія 
жовтуха або гепатит, спричинені вірусом 
гепатиту A або E (гепатит А або Е) 

менінгіт, спричинений гемофільною паличкою 
типу В 
поліомієліт 
кір 
менінгококова інфекція 
свинка 
чума 
тиф чи паратиф 
вірусна геморагічна лихоманка (наприклад, 
лихоманка Ебола) 


