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ВІТАЄМО У НАШОМУ 
ДИТЯЧОМУ САДОЧКУ

Інструкція для батьків та інших відповідальних осіб відносно 
закладів загального користування у відповідності §34 ст. 5 абзац 
2 Закону «Про захист від інфекцій»

У громадських закладах, таких як дитячі сади, 
школи або табори відпочинку багато людей 
знаходяться в одному приміщенні. Тому 
інфекційні захворювання можуть поширюватися 
особливо легко. Саме тому закон «Про захист від 
інфекцій» містить низку нормативних актів, 
спрямованих на захист дітей і персоналу 
громадських закладів від інфекційних 
захворювань. Про них ми хочемо 
проінформувати у цій брошурі.

1. Законні заборони на відвідування
Закон про «Захист від інфекцій» передбачає, що 
дитина не може відвідувати дитячій садок, 
школу чи інші громадські заклади, якщо вона 
хвора на певне інфекційне захворювання або, 
якщо є підозра на таке захворювання.  Перелік 
таких захворювань наведено у таблиці 1 на 
наступній сторінці. 

При деяких захворюваннях  можливо, що дитина 
виводить патогени після хвороби (або рідше, не 
хворіючи).  У цьому випадку дитина також може 
заразити одногрупників, однокласників чи 
співробітників. Відповідно до закону «Про захист 
від інфекцій», «розповсюджувачі» певних 
бактерій можуть повернутися до громадського 
закладу лише за згодою департаменту охорони 
здоров’я та за умови дотримання зазначених 
захисних заходів (таблиця 2 на наступній 

сторінці). При деяких особливо серйозних 
захворюваннях ваша дитини має залишатися 
вдома, навіть якщо інший член родини хворий 
або є підозра на одне із цих інфекційних 
захворювань (Таблиця 3 на наступній сторінці). 

Звісно, ви не зобов’язані самостійно розпізнавати 
перелічені захворювання. Якщо ваша дитина 
серйозно хвора, ви зобов’язані звернутися за 
медичною допомогою (наприклад, має високу 
температуру, помітно втомлена, має постійну 
блювоту, діарею та інші незвичайні або тривожні 
симптоми). Ваш педіатр скаже, якщо у дитини є 
хвороба, яка забороняє відвідування 
громадських закладів відповідно до закону «Про 
захист від інфекцій». Проти деяких захворювань 
проводиться щеплення. Якщо дитина була 
повністю вакцинована, департамент здоров’я 
може утриматися від заборони на відвідування.

2. Обов’язок повідомлення 
У разі, якщо з вищезазначених причин вашій 
дитині заборонено відвідувати заклад, будь 
ласка, проінформуйте нас про це негайно, та про 
наявне захворювання. Ви зобов’язані це зробити 
за законом, та допомогти нам разом із 
департаментом охорони здоров’я вжити 
необхідних заходів для уникнення подальшого 
поширення хвороби.
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3. Профілактика інфекційних захворювань 
У відповідності до закону «Про захист від 
інфекцій» громадські заклади зобов’язані 
інформувати про можливості профілактики 
інфекційних захворювань. 

Крім того, ми рекомендуємо слідкувати за тим, 
щоб ваша дитина дотримувалась загальних 
правил гігієни.
До них, перш за все, відносяться: регулярне 
миття рук перед їжею, після відвідування 
туалету або після активного відпочинку на 

вулиці. Також дуже важливо, щоб дитина була 
повністю вакцинована. Щеплення не завжди 
захищають від таких захворювань, які 
передаються через повітря і їм не можна 
запобігти за допомогою загальної гігієни 
(наприклад, кір, свинка, вітряна віспа, тощо).  
Інформацію щодо щеплень ви знайдете за 
посиланням:   www.impfen-info.de.  
Якщо у вас виникли запитання, зверніться до 
свого сімейного лікаря, педіатра або до відділу 
охорони здоров’я. Ми завжди раді вам 
допомогти.

 � Інфекційний стригучий лишай (імпетиго контагіозне)
 � Інфекційний туберкульоз легень
 � Бактеріальна дизентерія (шигельоз)
 � Холера
 � Запалення кишечника (ентерит), спричинене 
ентерогеморагічною кишковою паличкою 
 � Дифтерія 
 � Жовтниця/запалення печінки, викликане вірусом 
гепатиту А або Е (гепатит А або Е) 
 � Менінгіт, викликаний гемофільною бактерією типу б  
 � Інфекційні, тобто викликані вірусами або бактеріями 
діарея та/або блювота (стосується лише дітей до 6 
років)
 � Коклюш

 � Поліомієліт
 � Зараження вошами (у разі, коли відповідне лікування 
ще не розпочалося)
 � Короста
 � Кір
 � Менінгококові інфекції
 � Свинка
 � Чума
 � Скарлатина, або інші інфекції, викликані бактерією 
стрептококу
 � Тиф або паратиф вітряна віспа
 � (вітряна віспа) вірусна геморагічна лихоманка 
(наприклад, Ебола)
 � Ковід

 � Бактерії холери 
 � Бактерії дифтерії 
 � Ентерогеморагічна бактерія кишкової палички

 � Бактерії черевного тифу або паратифу
 � Бактерії шигел

 � Інфекційний туберкульоз легень
 � Бактеріальна дизентерія (шигельоз)
 � Холера
 � Запалення кишечника (ентерит), спричинене 
ентерогеморагічною кишковою паличкою 
 � Жовтниця/запалення печінки, викликане вірусом 
гепатиту А або Е (гепатит А або Е) 
 � Менінгіт, викликаний гемофільною бактерією типу б  

 � Поліомієліт
 � Кір
 � Менінгококові інфекції
 � Свинка
 � Чума
 � Бактерії черевного тифу або паратифу
 � геморагічна лихоманка (наприклад, Ебола)

Таблиця 1 заборона на відвідування громадських закладів, та обов’язок опікунів повідомляти у разі 
підозри на такі захворювання

Таблиця 2 Відвідування громадських закладів лише за дозволом відділу охорони здоров’я та 
обов’язок законного опікуна повідомлення при виявленні наступних запальників

Таблиця 3 Заборона на відвідування громадських закладів та обов’язок законного опікуна 
повідомити у разі підозри або захворювання на такі хвороби іншого члена родини у спільному 
помешканні.

Джерело: надано Інститутом Роберта Коха; станом на 22.01.2014р.; доповнено SARS-CoV               
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