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Департаментом освіти та науки Одеської міської ради розглянуто Ваше
звернення від 17.08.2020 № 97/ПІ щодо надання відомостей стосовно
проходження медичних оглядів працівників Одеського дошкільного
навчального закладу "Ясла-садок" № 287 Одеської міської ради (вул. Академіка
Заболотного, 46), по суті порушеного питання, в межах компетенції
департаменту освіти та науки Одеської міської ради інформуємо про наступн е.
Відповідно до підпункту 3 пункту 37 постанови Кабінету Міністрів
України «Про встановлення карантину та запровадження посилених
протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2»
від 22 липня 2020 р. № 641 (із змінами), на період дії карантину тимчасово
дозволяється, залучення до роботи без проходження попереднього (під час
прийняття на роботу) та періодичних (протягом трудової діяльності) медичних
оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи
небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі,
робота яких пов’язана із забезпеченням безпеки руху та обслуговуванням
залізничного
транспорту,
підприємств
міжгалузевого
промислового
залізничного транспорту, працівників окремих професій, виробництв та
організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення,
визначених у переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких
підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 р. № 559.
Медичний огляд працівники закладу проходять безкоштовно в
комунальному некомерційному підприємстві «Консультативно-діагностичний
центрі № 29» Одеської міської ради. Кожен працівник самостійно звертається
до медичного центру в установлений термін. Контроль за своєчасним
проходженням медичного огляду працівників закладу покладено на
адміністрацію закладу.

Постановою № 25 від 21.05.2020 Головного санітарного лікаря України
Ляшко В. (далі по тексту - Постанова) затверджені Тимчасові рекомендацій
щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на
період карантину у зв’язку з поширенням короновірусної хвороби (СОУГО-19),
відповідно до яких здійснюється діяльність закладів дошкільної освіти
комунальної власності територіальної громади м. Одеси під час дії
встановленого карантину на території України. Зазначеною Постановою, не
визначено обов’язкове проходження працівниками закладів дошкільної освіти,
лабораторних досліджень на виявлення захворювання гострою респіраторною
хворобою СОУГО-19.
Відповідно до Постанови та листа Міністерства освіти і науки України
від 22.05.2020 № 1/9-269 «Щодо відновлення діяльності закладів дошкільної
освіти», працівники Одеського ДНЗ № 287 перед початком роботи проходять
температурний скринінг, протягом всього робочого часу застосовують засоби
індивідуального захисту та використовують спиртовмісні антисептики та
дезінфікуючі засоби.
З усіх питань, пов’язаних з освітою, Ви можете звертатись до
департаменту освіти та
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