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про дотримання санiтарних вимог у закладах заг€шьноi середньоi освiти при
органiзацii харчування здобувачiв освiти

На виконання Санiтарного регламенту для закладiв загальноi середньоi
освiти, затвердженого нак€воМ MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украни вiд
25.09.2020 J\b2205 <Про затвердження Санiтарного регламенту для закладiв
загальноi середньоi освiти>>, який зареестровано в MiHicTepcTBi юстицii УкраiЪи
10 листопада2020 за J\b 1111/35394, керуючись Положенням про департамент
освiти i науки Запорiзькоi MicbKoT ради, затвердженим рiшенням Запорiзькоi
MicbKoi Ради вiд 30.09.2020 Ns33 <Про внесення змiн до Положень виконавчих
органiв Запорiзькоi Micbkoi ради>, з метою забезпечення здобувачiв освiти
безпечним та якiсним харчуванням, для збереження здоров'я дiтей,
попередження харчових отруень у комунaльних закJIадах загальноi оередньоi
освiти м. Запорiжжя
НАКАЗУЮ:

1. Начальникам територiальних вiддiлiв освiти Вознесенiвського,
щнiпровського, Заводського, Комунарського, Олександрiвського, Хортицького,
Шевченкiвського районiв департаменту освiти i науки Запорiзькоi MicbKoT ради
(надалi - ТВО):

1.1.Вжити дiевих заходiв щодо забезпечення з 01.01 .20zt не}хильного
дотримання керiвниками комунальних закладiв загальноi середньоi освiти
м. Запорiжжя вимог Санiтарного регламенту для закладiв загальноi середньоТ
освiти, затвердженого наказоМ MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраiЪи вiд
25.09.2020 Jф 2205 вiд (надалi - Санiтарний регламент J\b 2205) пiд час
органiзацii харчування У комун€lльних закладах загаJIьноi середньоi освiти
м. Запорiжжя.

|.2. ПРОВеСти районнi наради, семiнари, iнструктажi (з урахуванням
протиепiдемiчних вимог, що дiютъ у перiод карантину) з керiвниками
комун€rлъних закJIадiв загальноi середньоi освiти щодо вивчення, роз'ясненIUI та
спiльного обговорення вимог Санiтарного регламенту Jф 22О5.

1.3. ЗДiйСНЮвати системний монiторинг стану органiзацii харчування
здобуqачiв освiти У закладах заг€Lльноi середньоi освiти, зокрема щодо
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забезпечення дотримання вимог Санiтарного регламенту J\b 2205. Узагальненi
результати проведеного монiторинry щомiсяця надавати до управлiння з питань
розвитку оовiти допартамснту освiти i науки Запорiзькоi MicbKoi ради.

2. Керiвникам комун€tлъних закладiв загальноi середньоi освiти
м. Запорiжжя:

2.1. Забезпечити з 01.01 .202I дотримання вимог Санiтарного регламенту,
затвердженого наказом MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраiЪи вiд 25.09.2020
J\b 2205.

2.2. ЗДiйСнюВати щоденний контроль за якiстю продуктiв, що надходять
ДО ЗаклаДУ освiти, умовами ik зберiгання, дотриманням TepMiHiB реалiзацii i
ТеХНОлогii Виготовлення страв, дотриманням санiтарно-протиепiдемiчного
РеЖИМУ В iДальнi (харчоблоцi), буфетi, фактичним виконанням меню за меню_
розкладом, що мiстятъ кiлькiснi данi про рецептуру страв.

2.З. Забезпечити контроль за приготуванням та реалiзацiею харчовоi
(бУфетноi) продукцii у вiдповiдностi до загапьних вимог до органiзацii
ХаРЧУВаННя дiтеЙ у закладах освiти, що наведенi у додатку 9 Санiтарного
регламенту JФ 2205.

2.4. ЗДiйСнюВати системний контроль за недопущенням використання та
реалiзацii заборонених продуктiв харчування, наведених у додатку 10
Санiтарного регламенту J\b 2205, а саме:

- КОНДИТеРськi вироби, солодкi зерновi продукти iз BMicToM цукрiв понад
10 г на 100 г готового продукту;

- вироби, з кремом, морозиво, харчовi концентрати;
- м'яснi продукти промислового та кулiнарного виробництва;
- рибнi продукти промислового та кулiнарного виробництва;
- ПРОДУКТи (в т. ч. снеки) iз BMicToM солi понад 0,12 г натрiю, або

еквiвалентну кiлькiстъ солi на 100 г готового продукту таlабо iз BMicToM цукрiв
ПОНаД 10 Г на 100 г готового продукту таlабо синтетичних барвникiв та
аРОМаТИЗаТОРiВ (KpiM ванiлiну, етилванiлiну та ванiльного екстракту),
пiдсолоджувачiв, пiдсилювачiв смаку та аромату, KoHcepBaHTiB;

- ПРОДУКТИ iЗ BMicToM частково гiдрогенiзованих рослинних жирiв
(транс-жирiв);

- непастеризоване молоко та молочнi продукти, що виготовленi iз
непастеризованого молока;

- непастеризованi соки;
- РИбнi, м'яснi, плодоовочевi та iншi консерви промислового виробництва,

KpiM пастеризованих coKiB промислового виробництва без додч"u""" цукрiв та
пiдсолоджувачiв;

- гаЗоВанi напоi, зокрема, солодкi газованi напоi та енергетичнi напоi;
- кава та KaBoBi напоi;
- гриби;
- продукцiя домашнього виробництва.
2.5. Вжити заходiв щодо органiзацii та забезпечення харчування учнiв з

особливими дiетичними потребами, включаючи харчову алергiю та
НеПеРеносимiсть окремих харчових продуктiв або речовин, у вiдповiдностi до
вимог Санiтарного регламенту Ns 2205, що наведенi у додатку 11.



2.6. Забезпечити органiзацiю питного режиму у закладi освiти вiдповiдно
до вимог роздiлу IV Санiтарного регламенту М 2205.

2.7, 3дiйонювати контролъ за своечасним проходженням працiвниками
iдальнi (харчоблоку), буфету попереднього та перiодичного медичних оглядiв
ВiДПОВiДно до Правил проведення обов'язкових профiлактичних медичних
оглядiв працiвникiв окремих професiй, виробництв та органiзацiй, дiяльнiсть
яких пов'язана з обслуговуванням населення i може призвести до поширення
iнфекцiйниХ хвороб, затверджених наказом MiHicTepcTBa охорони здоров'я
Украiни вiд 2З липня 2002 року м 280, зареестрованих в MiHicTepcTBi юстицii
УКРаiНИ 08 серпня 2002 року за J\b бЗ916927 (у редакцii наказу MiHicTepcTBa
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'я УкраiЪи вiд 21 лютого 2013 року J\b150). Не допускати до
РОбОти в iдальнi (харчоблоцi), буфетi осiб з ознаками iнфекцiйних захворювань,
гнiйничковими ураженнями шкiри та/або з будь-якими iншими гострими
проявами порушення стану здоров'я.

3. Контроль за виконанням даного нак€ву покласти на заступника
Директора департаменту освiти i науки ЗапорЬкоi MicbKoi ради Галкiну О.Г.

,Щиректор департаменту С.Ю. Романчук


