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НАКАЗ
22.05.2012 року

№ 139

Про посилення контролю за організацією харчування дітей та
вжиття заходів щодо запобігання харчових отруєнь
у дошкільних та загальноосвітніх
навчальних закладах Сквирського району,
в дитячому будинку «Надія»
На виконання Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», спільного
наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від
15.08.2006 року № 620/563 «Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у
дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах», листів Міністерства освіти і
науки України від 16.09.2010 року № 1/9-634 «Про вжиття заходів щодо запобігання харчових
отруєнь у навчальних закладах», від 08.10.2010 року № 1/9-705 «Про дотримання навчальними
закладами вимог щодо якості та безпечності продовольчої сировини і харчових продуктів», листа
Головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 21.05.2012
року № 12-01-11-1217 «Про посилення контролю за організацією харчування дітей в навчальних
закладах області» та з метою збереження здоров’я дітей, запобігання інфекційних хвороб і
отруєння неякісними харчовими продуктами
НАКАЗУЮ:
1. Керівникам дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів району, адміністрації
дитячого будинку «Надія»:
1.1. Посилити контроль за організацією харчування дітей у закладах та відповідальність
посадових осіб, що забезпечують харчування дітей.
1.2. Вжити заходів щодо запобігання харчових отруєнь, не допускаючи прийому продуктів без
супровідних документів: сертифікатів та ярликів маркування на тарі про термін придатності
продуктів.
1.3. Забезпечувати належне зберігання, товарне сусідство та вчасне використання продуктів
харчування, дотримання норм закладки сировини, здійснювати належний бракераж сирої та
готової продукції.
1.4. Провести інструктажі з відповідальними за організацію харчування дітей, вихователями,
медичними сестрами, з персоналом харчоблоку щодо дотримання ними виконавської
дисципліни, виконання Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих
закладах, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і
науки України від 01.06.2005 № 242/329, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.06.2005 за № 661/10941.
1.5. Забезпечити належний контроль за щоденною роботою бракеражних комісій.
1.6. Забезпечити належне дотримання санітарно-гігієнічного режиму на харчоблоках, в їдальнях
у ввірених закладах, виконання вимог санітарного законодавства усіма працівниками
харчоблоків та їдалень. Щоденно контролювати дотримання правил особистої гігієни
працівниками харчоблоку.
1.7. Провести бесіди з попередження спалахів гострих кишкових інфекцій серед дитячих
колективів дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів Сквирського району, дитячого
будинку «Надія», роз’яснювальну роботу з батьками питань запобігання харчових отруєнь.

1.8. Дотримуватись норм харчування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
22.11.2004 року № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих
закладах».
1.9. Опрацювати лист Міністерства освіти і науки України від 16.09.2010 року № 1/9-634 «Про
вжиття заходів щодо запобігання харчових отруєнь у навчальних закладах» та видати відповідні
накази у закладах.
2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник відділу освіти
З наказом ознайомлені:
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