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1. Загальнi вимоги

1.1 ЩаНi Гiгiснiчнi вимоги до умов перевезення залiзничним транспортом
ОРГаНiЗОВаНИх Дитячих колективiв (далi - Вимоги) розробленi на виконання
ЗаКОНiВ УКРаТни "Про оздоровлення та вiдпочинок дiтей", "Про забезпечення
СаНiТаРНОГо та епiдемiчного благополуччя населення", з урахуванням Закону
УКРаТНИ "ПРО залiзничний транспорт", Порядку органiзацiТ i забезпечення
безпеки перевезень органiзованих груп пасажирiв (у т.ч. дiтей) з метою
безумовноt"о виконання положень, встановлених санiтарно-епiдемiологiчних
вимог та забезпечення структурними пiдроздiлами залiзницъ Укратни в tlорядку
взасмодii з Щержавною санiтарно-епiдемiологiчною службою на залiзничному
транспортi Украiъи, гарантованого рiвня обслуговування органiзованих груп
дiтей пiд час перевезення залiзничнлtм транспортом, в тому числi на
оздоровЛеннЯ В табори вiдпочинку та iншi оздоровчi заклади, а також
проведеНня турисТичних та екскурсiйних подорожей (поТздок) тощо.

1"2. ВимОги cкepoBaHi на попередЖеннЯ несприяТливоТ дiТ на органiзпл дiтей
шкiдливиХ чинникiВ i умов, пов'язаних з перебуванням на Ьтацiонарних
об'сктаХ зоН обслугоВуваннЯ пасажирiв (вокiалiв, станцiй) i на uIJIяху
прямування.

1.з. Контроль за виконанням вимог здiйснюеться закладами та посадовими
оообамИ державнОТ санiтарно-епiдемiологiчноi служби на залiзничному
транспортi УкраТни.

2" Гiгiспiчнi вимоги до пiдготовки пасажирських вагонiв дJIя перевезень
органiзованих дитячих колективiв

2. l. Вiдповiднi служблr залiзниць:
2.|.i . Здiйснюють сво€часнУ розробкУ та узгодження розкладiв руху

па.сажирських поiздiв, якi призначаються для перевезення органiзованих
дитячих колективiв, при необхiдностi органiзовують збiлъшення схем cocTaBiB
потздiв понад установленi для забезпечення прийнятих заявок на перевезення
органiзованих дитячих колективiв.



2.|.2. Здiйснюють встановленим порядком призначення спецiальних i
ДОДаТкоВих пасажирських поIздiв (причiпних вагонiв) для перевезення
органiзованих дитячих колективiв.

2.|.3. При формуваннi cocTaBiB i причiпних груп вагонiв для перевезення
ОРГаНiЗованих дитячих колективiв використовувати пасажирськi вагони

Пiдвищеного комфорту з мiнiмальними строками служби й технiчним
СТаНОМ, ЩО вiдповiдае санiтарно-гiгiенiчним вимогам, особливу увагу придiляти
справностi:

СанвУзлiв, систем вентиляцii, кондицiонування, електроустаткування Й

ВОДОПОсТаЧання, забезпеченню якiсною питною водою, наявностi достатньоТ
кiлькостi миючих та дезiнфiкуючих засобiв, наявностi укомплектованих
Медичних аптечок першоТ допомоги та аварiйноI, епiдукладки, достатньоТ
Ki.TTbKocTi з'емного iнвентаря, постiлъноТ бiлизни, постiльних приналежностей; з

Урахуванням конструктивних особливостей забезпечувати пасажирськi вагони
ременями безпеки для Bepxнix полиць.

2.t.4. Постiйно дiючi KoMicii у пунктах формування та екiпiрування поТздiв
iЗ Залученням представникiв служб, в тому числi держсанепiдслужби на
ЗалiЗничному транспортi УкраТни, здiйснюютъ контроль готовностi спецiальних
ПаСаЖирських cocTaBiB (причiпних вагонiв) для перевезення органiзованих
дитячих колективiв безпосереднъо в пунктах формування потзда iз
оформленням результатiв перевiрки актом.

2.1.5. ПРИ оформленнi проiЪних документiв для проiЪду органiзованих
ДИТЯЧИХ КОЛеКтивiв телеграфно iнформувати вiдповiднi служби залiзниць
УКРаiНИ Та заклади державноi санiтарно-епiдемiологiчноi служби на
ЗаЛiЗНИЧНОМУ Транспортi УкраТни, залiзницi висадки i залiзницi формування
ПОiЪДа (ПРИЧiпних вагонiв) rцодо органiзацiТ безпечних умов посадки, проiЪду,
висадки пасажирiв"

2.1.6. ЗДiЙСНюють ретельний пiдбiр працiвникiв поiЪних бригад iз чис;rа
досвiдчених працiвникiв, забезпечують ixHc обов'язкове санiтарно-гiгiснiчне
навчання, забезпечують норми обслуговування пасажирських вагонiв поiъними
бригадап,rи на шляху прямування.

2-1,.7 " IнстрУКТlrютЬ поiЪнi бригади про необхiднiсть iнформування
керiвниКiв органiзованиХ груП дiтей та ikHix супроводжуючих про фактори
ризику й мiри щодо iх попередження вiдповiдно до правил поведiнки громадян
на залiзничному транспортi.

2.1.8. ЗабезпечуютЬ оформлення проIзниХ докуменТiв для органiзованих
ДИТЯЧИХ КОЛеКТИВiВ За заявками тiльки при наявностi офiцiйного пiдтвердження
органiзаторами поiъдки медичного супроводу.

2.1-9. ОрганiЗовуютЬ iнформуВання населення i органiзацiй (у ,.u. через
засобИ масовоТ iнформаЦii, шляхОм виготовлення i видачi спецiа-ltьних пам'яток)
ПРО ПОРЯДОК i ТеРМiни подачi заявок на перевезення органiзованих дитяLIих
колективiв i формування планiв перевезень органiзованих Груп, про
профiлаКтичнi заходИ щодО забезпечення безпеки дiтеЙ на вокз€IJIах i в поiЪдах.

2.2. Органiзатори колективного вiдпочинку та оздоровлення дiтей:
2.2.1" ФОРМУЮть i затверджують склад групи дiтей для перевезення на

оздоровЛеннЯ В табори вiдпочинку та iншi оздорOвчi заклади, а також



I

проведення туристичних та екскурсiйних подорожей (поТзлок) не пiзнiше, як за
два днi до вiд'Тзду.

2.2.2. Кожну групу забезпечують особою, яка ii супроводжуе. Кiлькiсть
супроводжуючих осiб повинна вiдповiдати вимогам ст. 2'& Закону УкраТни "ý ipo
$здфрrэе"r{*ннfi з,rе *iдтэtзчинtлк дi"l*й". Особа (особи). що супроводжус(ють) лiтей,
повинна(i) мати медичну довiдку, що вона(и) не була(и) в KoHTaKTi з

iнфекчiйними хворими. На кожну групу додатково призначаетъся один
медичний працiвник.

2.2.З. Перед вiдправленням групи дiтей для перевезення на оздоровлення в

табори вiдпочинку та iншi оздоровчi заклади, а також проведення туристичних
та екскурсiйних подорожей (поiздок) тощо, особи, якi супроводжують дiтей пiд
час ikнього перевезення, повиннi пройти iнструктаж з питань безпеки Та

гiгiенiчних вимог та щодо заборони вживання продуктiв харчування,
придбаних в мiсцях несанкцiонованоТ торгiвлi ("з рук") на перонах, станцiях,
вокзалах.

2.2.4. Особи, якi супроводжують дiтей, несуть персоныIьну вiдповiдальнiсть
(згiдно ст. ?Е Закону УкраТни "iýрrэ *эз,Lt*эрt}ýJt*l,ttя"riа вiоttrпtэ*lиli{lк lti-гей") за ЖИТТЯ

i здоров'я дiтей до передачi ix працiвникам вiдповiдного дитячого заклаДУ
оздоровлення та вiдпочинку чи батькам або iншим законним представникам.

2.З. Заклади Щержавноi санiтарно-епiдемiологiчноТ служби на залiзничноN4у
транспортi УкраТни:

2.3.1. В пунктах формування та екiпiрування поТздiв у складi постiйно
дiючих комiсiй повиннi здiйснювати контроль готовностi спецiальних
ласажирських cocTaBiB (причiпних вагонiв) для перевезення органiзованих
дитячих колективiв. Особливу увагу придiляти справностi санвузлiв, систем
Вентиляцii, кондицiонування, електроустаткування й водопостачання,
ЗабеЗлеченню якiсною гIитною водою, можливостi дотримання температурного
РеЖИ1\{У, якостi чаЙноi продукцii, напоiв, що видаються в поТзди перед реЙсом,
Та Тх вiдповiднiсть погодженому асортиl\{ентному перелiку, наявностi
ДОСТаТНЬОТ кiлькостi миючих та дезiнфiкуючих засобiв, дозволених до
ВИКОРИстання на залiзничному транспортi, iнструкцiй до Тх застосування,,
I{аЯВНОСТi Укомплектованих медичноi та аварiйноТ аптечок, епiдукладки.
ДОСТаТНiЙ кiлькостi з'смного iнвентаря, постiльноi бiлизни належноТ якостi,
ПОСТiЛЪних Приналежностей, умовам для зберiгання чистоТ та брулноТ бiлизни,
ВiДСlzТНОстi побутових комах та гризунiв та iH. iз оформленням результатiв
ПеРеВiРКИ аКТоМ загальноТ форми. В разi виявлення порушень, такий вагон або
состав не випускаеться в рейс до усунення Bcix виявлених недолiкiв.

2.З.2. ПРоводити позаплановi iнструктажi членiв поiЪних бригад та
СУПРОВОДжуючих осiб вiдповiдно до гiгiснiчних вимог, Iцодо заборони
ПРИДбаНня "з рук" в мiсцях несанкцiонованоТ торгiвлi на перонах, станцiях,
вокзалах продуктiв харчування.

2.З.З. В разi виявлення серед призначених в рейс членiв поТзних бригад осiб,
ЯКi Не пРоЙшли перiодичний медичний огляд таlаба гiгiенi.Iне навчання, про що
свiдчать вiдмiтки в особовiй медичнiй книжцi встановленого зразка ( еiэ. t {}h,{ýt)

, вони вiдсторонюютъся вiд роботи до усунення порушенъ.
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3. Вимоги до умов перевезення органiзованих дитячих колективiв на
шляху прямування:

З.1. Вiдповiднi служби залiзниць:
З.1 .1. Зобов'язують нач€ulьникiв пасажирських поiздiв та бригадирiв поiздiВ

глiдвищеного комфорту, що здiйснтоють перевезення органiзованих дитячИх
коJlективiв, завчасно iнформувати телеграфом найближчi пункти технiчнсlго
обслуговування, а тако}к пункти формування й обороту поТздiв у разi
необхiдн<эстi виконання ремонту вагонiв, екiпiрування ik водою i палlавом.

З "|.2. Органiзовують на вокзаJIах посадковi бригали для забезпеченНЯ
безпечноТ посадки i висадки органiзованих дитячих колективiв. СтворюЮТЬ
безпечнi та комфортнi умови для перебування груп дiтей на вокзаJIаХ Та

залiзничних станцiях. В разi необхiдностi забезпечують можливiсть наДаННЯ

медичноТ допомоги в медичних пунктах вокзалiв.
З.l.З. На станцiях масовоТ посадки-висадки органiзованих ДиТЯЧИХ

колективiв передбачають необхiдне збiльшення часу стоянки поТЗДiВ З

наступним уведенням ix у графiк руху поТздiв.
З" i.4. Установлюють диспетчерський контроль за проходЖеННЯМ

пасажирсъких поiздiв з органiзованими групами дiтей.
З.1.5. Пiд час проiзду органiзованих дитячих колективiв забезпечУЮТЬ

супроводження пасажирських поiЪдiв працiвниками мiлiцiТ.
З"i.6. У разi виявлення хворого або пiлозрiлого на захворIовання на ШЛЯХУ

прямування члени поТзних бригад забезпечlтоть iнформування прашiвНИКiВ
медрIчних пунктiв та санiтарно-контрольних пунктiв, найближчих по хОДУ

проходження залiзничних станцiй i вокза;riв, про вигIадки захворювань i TpaBNI

у дiтей для органiзацiТ зустрiчi поiЪда педiатричною медичною бригадою абО

спецiалiзованою бригадою швидкоТ допомоги. Пр" необхiдностi вiдправленнЯ
травмованоТ або захворiлоТ дитини в стацiонарну медичну установу
неопецiалiзованим автотранспортом забезпечують медичний супровiд. У разi
вияв.цення хворого або пiдозрiлого на iнфекцiйне захворювання на шляхУ
пряN{ування, провiдник, згiдно iнструкцiТ, повинен iзолювати xвopol,o, шровестИ

дезiнфекцiю мiсця, яке BiH займав, вiдповiдно до схеми оповilцення сповiстиТИ
спiвробiтникiв медичних пунктiв, вокзалiв та санiтарно-контрольних пlrнктiв на
шiляху прямування.

З"|.7. При необхiдностi забезпечують естафетний медичний супровiд
(спостереження) захворiлих або постраждаJIих дiтей для своечасного надання Тм

медичноТ допомоги.
З.1.8. fля надання у разi необхiдностi пасажирам у поiЪдi невiдклаДноi

ь.rедичноТ допомоги нач€шьники пасажирських поТздiв або бригадири поТздiв
пiдвиlз-lеного комфорту забезпечують органiзацiю посадки бригади медИЧнИХ
працiвникiв з оформленням акту, засвiдченого пiдписами начаJIьника
пасажирського поiзда (бригадира поiзда пiдвищеного комфорту), керiвниКа,
якрlй супроводжус групу дiтей i бригади медичних працiвникiв iз зазначеНнЯМ
причини посадки медичних працiвникiв, назви залiзничних станцiй поСаДКИ i
tsисадки. Копiя зазначеного акту видасться бригадi медичних працiвниКiВ ДЛЯ

проiЪщr у зворотtioму напрямку до мiсця розтаIIIування медичноТ устаноВи.
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ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
упрАвлrння освIти I нАуки

88008, м. Ужгород, пл. Народна, 4; тел.:(03tZZ;З-iб+l

вiд 22.05.|2 ль 01-20l|417 Начальникам вiддiлiв
(управлiнь) освiти
райдержадмiнiстрацiй
та мiських рад
Керiвникам навчальних закладiв

Е{а NЬ 119-З82 вiд l7.05.2012

}{а виконаннЯ листа MiHicTepcTBa освiтИ i науки, молодi та спорту
УкраТнИ вiД |7.05.12 ]\ъ1l9-з82 ,,ТIIодо гiгiенiчних вимог перевезення
залiзничним транспортом органiзованих груп дiтей" та з метою недопущення
порушень вимог до органiзацiт перевезень залiзничним транспортом
органiзованих груп дiтей, що призводить до несво€часного виявлення хворих
дiтей та ускладню€ заходи запобiгання поширення захворювання серед
контактУючиХ осiб, на прохання MiHicTepcTBa охорони здоров'я надсила€мо
,.гiгiснiчнi вимоги до умов перевезення залiзничним транспортом
органiзованих груп дитячих колективiв", затвердженi постановою Головного
державного санiтарного лiкаря залiзничногс транспорту Укратни вiд 12 квiтня
2010 року J\Г9 150-ЦсАН для врахування в робоii.

Беручи до уваги, Що пiд час проведення лiтньоi оздоровчоi кампанii
2G11 рокУ булИ випадкИ погiршеНня санiтарно-епiдемiчноТ ситуацiТ в YKpaTHi,
просимо оцiнити високий ступiнь вiдповiдальностi за створення безпечних
умов для оздоровлення та вiдпочинку дiтей i довести зzвначений документ до
вiдома Bcix осiб, причетних до органiзацiт лiтнього оздоровлення .

РазоМ з тим, нагадусМо, Що, в разi виникнення надзвичайних ситуацiй
стосовнО життЯ та здоров'Я дiтеЙ пiд час оздоровчих заходiв, необхiдно
TepMiHoBo iнформувати управлiння освiти i нфи облдержадмiнiстрацiт за
телефоном 3-52- 1 0.' електронною адресою: zФbqýyitar'Ф*kr.rnet

Щодаток на 5 арк.

Начальник управлiння

€|вuч В.В
3-5 2-] а

м. Мотильчак


