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Про надання інформації

На виконання листа Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини Денісової Л. щодо вжиття дієвих заходів з метою створення безпечного 
середовища для проживання дітей, які перебувають в закладах інституційного 
догляду та виховання в умовах оголошеного карантину та надзвичайної 
ситуації в регіонах України адміністрація КНП «Херсонський обласний 
Будинок дитини» ХОР надає інформацію стосовно створення умов безпечного 
середовища для проживання дітей в закладі.

У підпорядкуванні Департаменту знаходиться єдиний дитячий інтернатний 
заклад охорони здоров’я -  КНП «Херсонський обласний Будинок дитини» ХОР 
для медико-соціального захисту дітей-сиріт, дітей, які позбавлені батьківського 
піклування, дітей, тимчасово влаштованих у зв’язку зі скрутними матеріально- 
побутовими умовами сім’ї, хворобою та дітей з інвалідністю віком до 5 років 
Планова кількість ліжко-місць становить 80.

Станом на 26 березня 2020 року в закладі виховується 63 дитини, з них 
8 дітей віком до одного року життя, діти-сироти - 1, діти, позбавлені 
батьківського піклування -  29, тимчасово влаштовано -  16 дітей, без статусу -  
17 дітей (11 справ про позбавлення батьків знаходиться на розгляді в судових 
органах).

Будинок дитини забезпечує медико-соціальне обслуговування дітей-сиріт, 
дітей, які залишилися без піклування батьків, дітей з інвалідністю, дітей з 
вадами фізичного та розумового розвитку, які тимчасово знаходяться у будинку 
дитини за заявою батьків, щоденне медичне спостереження. У закладі діє 
цілодобовий лікарський пост.

На теперішній час нараховується 144,0 штатних посади, з них 137 - 
зайнятті (на 95,1% - укомплектовано).

У штаті закладу працевлаштовано 45 медичних працівників, зокрема 
працює 10 лікарів (лікарів-педіатрів -  7, лікар-невролог дитячий - 1,
фізіотерапевт -  1 та лікар-отоларинголог дитячий -  1). Посади лікарів зайняті в 
повному обсязі. В закладі працює 35 медичних сестер та 49 нянь по догляду за 
вихованцями. Заклад має достатню кількість медичних працівників для 
організації стабільної роботи.

mailto:budinokditin@ukr.net
http://dom-rebenka.org.ua


2

У закладі видано наказ від 13 березня 2019 року №59-з «Про заходи 
щодо запобігання заносу та поширення у КНП «Херсонський обласний 
Будинок дитини» ХОР випадків захворювань, спричинених новим 
коронавірусом 2019-пСоУ», відповідно до якого запроваджено з 13 березня 
карантин та затверджено заходи щодо організації роботи закладу в умовах 
карантину.

Медичним директором Будинку дитини проведено інструктаж 
працівників закладу щодо основних симптомів коронавірусної інфекції і 
порядку здійснення профілактичних заходів у випадку виявлення хворих із 
підозрою. Забезпечено постійний моніторинг епідеміологічної ситуації у 
закладі.

При влаштуванні дітей до закладу забезпечено їх перебування у 
карантинній групі протягом 14 днів, необхідного для проведення медичного 
спостереження.

Призупинено відвідування вихованців закладу їх батьками, та законними 
представниками. До стабілізації ситуації підтримування родинних стосунків та 
спілкування з батьками та законними представниками вихованців закладу 
здійснюється у телефонному режимі. Заборонено доступ сторонніх осіб та в’їзд 
стороннього транспорту на територію закладу.

Здійснюється щоденний температурний скринінг і посилений моніторинг 
стану здоров’я вихованців. Медичним працівникам до початку роботи 
проводиться термометрія безконтактним методом. Не допускаються до роботи 
працівники з підвищеною температурою тіла та проявами гострих 
респіраторних захворювань.

На період оголошеного карантину та надзвичайної ситуації обмежено 
направлення дітей до лікувальних закладів третинного рівня надання медичної 
допомоги на планові консультації, дообстеження та лікування захворювань, які 
мають неускладнений перебіг.

Працівникам закладу, які безпосередньо контактували з родичами, 
друзями чи знайомими, що повернулися із-за кордону з проявами 
коронаровірусної інфекції (СОУЮ-19) вказано на обов’язкове інформування 
адміністрації Будинку дитини та здійснення заходів щодо їх самоізоляції.

У разі виявлення у хворого з респіраторним синдромом, що відповідає 
визначенню випадку 2019- пСоУ негайно буде ізольовано та проведено 
«швидкий тест на грип А+В».

Вихованцям закладу проводиться миття рук з милом. Засобами гігієни 
Будинок дитини забезпечений достатньо.

Відповідно до розпорядження директора КНП «Херсонський обласний 
Будинок дитини» ХОР від 13 березня 2020 року №1 «Про заходи щодо 
недопущення розповсюдження у КНП «Херсонський обласний Будинок 
дитини» ХОР коронавірусної інфекції 2019-пСоУ» здійснюються заходи щодо 
суворого дотримання санітарно-епідеміологічного режиму всіма працівниками 
закладу.

У Будинку дитини протягом березня поточного року закуплено 
дезінфікуючих засобів («Санітаб», засіб дезінфекційний «Антісептік», 
«Амісепт») на суму 10,9 тис.грн.
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У закладі використовується дезінфекційних засіб «Санітаб» для 
дезінфекції поверхонь. Зокрема: організовано поточну дезінфекцію перил на 
сходах, дверних ручок, кранів біля раковин не рідше 3-х разів на добу. У 
приміщеннях груп миття підлоги з вказаним дезінфекційним засобом 
здійснюється 3 рази на добу. Придбань дезінфекційні килими у кількості 
2 одиниці на суму 0,7 тис.грн. Для знезараження повітря у приміщеннях груп 
збільшено кількість кварцувань до 5 разів на добу з обов’язковим подальшим 
провітрюванням. В закладі нараховується 26 штук бактерицидних ламп.

Будинок дитини першочергово забезпечив медичних працівників 
засобами індивідуального медичного захисту, зокрема медичними масками 
(одноразовими та марлевими пов’язками), дезінфекційними засобами. Для 
знезараження рук медичного персоналу використовується спиртовмісний 
дезінфекційний засіб «АХД-експрес -2000», «Антісептік». Наявного запасу 
(20 л.) дезінфекційних засобів є достатньо для знезараження рук персоналу 
закладу протягом квітня 2020 року.

Відповідно до наказу Департаменту здоров’я обласної держаної 
адміністрації Будинку дитини розподілено 1000 штук масок медичних, 
отриманих з державного резерву. Крім того, працівники закладу забезпечені 
8-шаровими марлевими медичними масками у кількості 200 штук. На 
теперішній час заклад має індивідуальні засоби захисту органів дихання.

З метою дотримання норм харчування та лікування вихованців закладу 
активно залучається гуманітарна та спонсорська допомога.

Станом на 01 березня 2020 року фактична вартість 1 ліжка/дня по 
харчуванню разом із гуманітарними надходженнями склала 51,35 грн. 
Фактична вартість 1 ліжка/дня по медикаментам разом із гуманітарними 
надходженнями станом на 01 березня 2020 року склала -  11,29 грн.

Протягом березня поточного року згідно з умовами договорів Будинком 
дитини закуплено продуктів харчування на суму 88,553 тис.грн та надійшло 
гуманітарної допомоги -  15,856 тис.грн. В умовах карантину та надзвичайної 
ситуації наявний запас продуктів харчування забезпечить вихованців закладу 
харчуванням протягом 1-1,5 місяця в повному обсязі. Буде продовжено 
організацію 5-ти разового харчування дітей з дотриманням добових норм 
харчування.

Протягом березня поточного року згідно з умовами договорів Будинком 
дитини закуплено лікарських засобів на суму 14,363 тис.грн. Гуманітарні 
надходження медичних препаратів складають на суму 7,218 тис.грн. Станом на 
01 березня поточного року запас лікарських засобів разом з гуманітарними 
надходженнями склав на суму 45,665 тис.грн. Лікарських засобів є достатньо 
для продовження лікування вихованців в Будинку дитини в умовах 
оголошеного карантину та надзвичайної ситуації.

Будинком дитини вживаються заходи щодо створення безпечного 
середовища для проживання д іт ^ ’в закладі ».умовах оголошеного карантину та 
надзвичайної ситуації.
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