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 Відповідно до інформації щодо інфекційної захворюваності серед дітей в 

навчальних закладах, в Кривоозерській  ЗОШ І-ІІІ  ступенів № 1 з 10 по 20 

грудня  виявлено 19 випадків захворювання вітряною віспою серед дітей  1-4 

класів. Кривоозерське міжрайонне управління  Головного Управління 

Держпродспоживслужби в Миколаївській області доводить до Вашого відома, 

що вітряна віспа це гостре інфекційне захворювання, яке супроводжується 

підвищенням температури тіла та плямисто-папульозно-везикульозним 

висипом на шкірі та слизових оболонках. 

Джерелом інфекції є хворий на вітряну віспу, починаючи з 1 – 2-го дня 

інкубаційного періоду і до 6-го дня після останньої появи висипу. Джерелом 

захворювання може бути також хворий на оперізуючий лишай. 

Механізм передачі при вітряній віспі  повітряно-краплинний, передається 

на відносно далекі відстані. Внаслідок малої стійкості збудника через третю 

особу та предмети, з якими стикався хворий, не передається. 

Сприйнятливість до вітряної віспи загальна. Хворіють діти усіх вікових 

груп. Переважна більшість хворих — це діти до 10 років життя. У підлітків та 

дорослих вітряна віспа протікає значно важче: рясні висипання, частіше 

спостерігаються пустульозні елементи, гарячкова реакція, виразнішими є 

прояви загальної інтоксикації. 

Інкубаційний період при вітряній віспі триває від 11 до 21 дня, 

найчастіше близько 14 днів. 

Вам необхідно  забезпечити дотримання заходів щодо профілактики 

вітряної віспи в організованих колективах: 

1. Хворого на вітряну віспу ізолюють вдома, якщо є покази — у стаціонарі, на 9 

днів від моменту появи висипу. 
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2. Обмежити проведення масових заходів із скупченням дітей. 

 

3. Обмежувальні протиепідемічні заходи в організованих колективах проводити 

для дітей, які були в контакті з хворим на вітряну віспу і не хворіли на вітряну 

віспу, термін від 11 до 21 дня від моменту контакту. 

4. Проводити щоденно вологе прибирання та провітрювання  приміщень. 

5. За контактними у вогнищі  встановлюють щоденний медичний нагляд. 

6. Проводити санітарно-освітню роботу серед батьків. 

7. Розробити план протиепідемічних заходів. 

Про вжиті заходи надати інформацію до Кривоозерське міжрайонне 

управління  Головного Управління Держпродспоживслужби в Миколаївській 

області до 22.12.2018 р. 

 

 

Начальник управління                                                                         Тетяна СТАХІВА 

  

 

Наталя Драмарецька 

0977046972 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пам’ятка для батьків 

 «Профілактика вітряної віспи» 

 

Збудником вітряної віспи є вірус, а джерелом інфекції – лише людина, 

хвора на вітряну віспу або оперізуючий лишай. 

Механізм передачі – повітряно-крапельний. 

 Інфекція легко переноситься на значні відстані (20 м і більше): в сусідні 

приміщення, з поверху на поверх по вентиляційних та інших ходах. Захворіти 

може людина будь-якого віку, що не має імунітету до збудника вітряної віспи. 

Більшість випадків захворювання спостерігається серед дітей у віці до 7 років 

(80%). Діти, які не відвідують дитячі освітні заклади, хворіють в шкільні роки. 

У дорослих вітряна віспа зустрічається рідко. Характерна сезонність – в 

осінньо-зимовий період захворює 70-80% дітей. Після захворювання 

формується стійкий імунітет. Повторні випадки вітряної віспи зустрічаються 

напрочуд рідко. 

Інкубаційний (прихований період) під час вітряної віспи в середньому 

складає 11-21 день. 

      Ознака хвороби є висип, який проходить декілька стадій розвитку: рожева  

пляма - папула (вузлик) – везикула (бульбашка, наповнена прозорою рідиною) 

–кірка. У одного й того ж хворого одночасно можна спостерігати і плями, і 

папули, і везикули, і кірку. Висипання виникає на шкірі тулуба, обличчя, шиї, 

кінцівок, крім долонь і підошов, на волосяній частині голови. Висипання може 

з'являтися і на слизових оболонках порожнини рота, статевих органах, 

особливо у дівчаток. Період висипання триває в середньому 2-10 днів. У 

більшості випадків захворювання протікає легко, але можуть розвиватися і 

тяжкі форми. У дітей до 2-х років і у дорослих може розвинутися вірусна 

пневмонія. 

Профілактика вітряної віспи: хворого ізолюють вдома до моменту 

відпадання останньої кірки. Дітей, які контактують з хворим та не хворіли 

вітряною віспою, роз'єднують на 21 день. Якщо день контакту з хворим точно 

встановлено, роз'єднання проводять не відразу, а з 11-го дня після контакту. 

Проводяться вологе прибирання і провітрювання. Вакцин проти вітряної віспи 

немає. 

 

Кривоозерське міжрайонне управління   

Головного Управління Держпродспоживслужби 

 в Миколаївській області 


