«ПОГОДЖЕНО»
Головний державний лікар
__________ С.В.Василенко
Дата __________________

Санітарний паспорт
дошкільного навчального закладу
( садка) №13 «Берізка »
загального розвитку дітей
Ніжинської міської ради
Чернігівської області

Юридична адреса:
16 600, Чернігівська область,
м.Ніжин, вул.Березанська, 12а
тел. 2-37-01

1.Паспортні дані:
1.1.Адреса, телефон: м.Ніжин, вул. Березанська , 12а, дошкільний навчальний
заклад ( ясла-садок) №13 « Берізка» загального розвитку дітей Ніжинської
міської ради Чернігівської області; тел.: 2- 37- 01
1.2.Керівник дошкільного навчального закладу №13 : Примушко Наталія
Миколаївна
1.3.Адреса лікувального закладу, що обслуговує дошкілний навчальний
заклад: Ніжинська міська дитяча поліклініка, вул. Московська, 19.
1.4.Медичний персонал: старша медична сестра Зінченко Оксана Миколаївна
1.5.Режим роботи дошкільного навчального закладу: п’ятиденний – 10,5 год
і п’ятиденний подовжена група.
1.6.Тип дошкільного навчального закладу: дошкільний навчальний заклад
( ясла - садок) загального розвитку дітей.
1.7.Форма власності: комунальна

1. Загальні положення:
2.1Дошкільний навчальний заклад розташований в типовому
приміщенні.
2.2 Мікрорайон обслуговування: вул.Березанська, вул.Семашко,
Редькінська, Червоноармійська, Липіврізька
2.3 Проектна потужність:
93 дітей (згідно нормативів площі на 1 дитину) ;
130 дітей (згідно нормативів наповнюваності груп).
2.4. Кількість вікових груп -7:
Ясельного віку:
Ясельна група (від1.5.-2х)
Ясельна група (від 2х – 3х)
Дошкільні :
молодша група №1 (від 3-х до 4-х років);
молодша група №2 (від 3-х -4х років);
середня група (від 4-х до 5-ти років);
старша група №1 (від 5-ти до 6-ти років);
старша група №2 (від 5-ти до 6-ти років).
2.5 Склад дітей за списком: 130 дітей.
2.6 Укомплектованість груп:
- Ясельна група №1 – 22
- Ясельна група №2 - 22
- молодша група №1 – 36 дітей, з них 3 дитина на короткотривалому
перебуванні,
- молодша група №2 - 38 дітей , з них 3 дитини на короткотривалому
перебуванні;
- середня група – 38 дітей, з них 3 дітей на короткотривалому передбуванні

- старша група №1 – 37 дітей, з них 3 дітей на короткотривалому
перебуванні;
- старша група №2– 37 дітей, з них 3 дитина на короткотривалому
перебуванні.
2.7 Укомплектованість кадрами:
всього по штатному розкладу – 38.56;
фактично – 38.56.
3.Земельна ділянка:
3.1. Площа 5840 м2 ділянки відповідає санітарним вимогам.
3.2. Територія огородження території виконано декоративним парканом з
бетону, висотою 1.5м.
3.3. Територія упорядкована, поділена на функціональні зони і складає:
- 6 майданчики для прогулянок дітей,
- спортивний майданчик,
- майданчик для закріплення правил дорожнього руху;
- господарська частина двору;
- город,
- квітники.
Уся територія озеленена деревами : березами, вишнями, яблунями, липами,
горобинами, ялинами та кущами : жасмином, бузком, спіреями
3.4. Площа ігрових майданчиків складає:
Згідно норм на одну
дитину
Для дітей ясельного віку 10 м2
Для дітей дошкільного
віку

9,0 м2

Фактично
12.27м2
13.44м2

3.5. Площа фізкультурного майданчика складає:

Для дітей дошкільного
віку

Згідно норм на одну
дитину
9,0 м2

Фактично
13.30 м2

3.6. На ігрових майданчиках в наявності:
- 6 тіньових павільйонів – один на майданчик
- 6 пісочниць - одна на майданчик,
- 7 столів з лавами - один на майданчик ( 5 - для дошкільників, 2 – для
дітей раннього віку)

- літак (1),
- гірка (3),
- грибок (2),
- різні споруди малої форми (6).
3.7. Площа озеленення території : 90 % від загальної.
3.8. Освітлення території у вечірній час: згідно норм.
3.9. На територію дошкільного закладу : два в’їзди і два входи.
3.10. В наявності – господарські споруди – сарай, овощесховище.
3.11. Укладена угода з КТНАП «Транскомунгосп» на вивезення сміття
- періодичність вивозу - один раз на тиждень.
3.12. Гігієнічна характеристика ділянки:
- відповідає санітарним вимогам.

4.Забудова
4.1. Площа 5062 м2
4.2. Тип забудови: типова двохповерхова будівля.
4.3. Водопостачання: централізоване.
4.4. Забезпечення приміщень водою: холодною та гарячою водою – з
міської мережі постійно,
4.5. Запасні резервуари: пластмасові ємкості – 2шт.
4.6. Тип каналізації: на вигріб.
4.7. Тип опалення: централізоване, водяне.
Підлога в приміщенні першого поверху підігрівається.
Для просушування одягу використовуються сушильні шафи
4.8. Медичних приміщень 2 : суто медичний кабінет, ізолятор.
4.9. Із загальної кількості приміщень:
групові кімнати – 6,
роздягальні кімнати – 6,
туалетні та умивальні кімнати – 6,
спальні кімнати - 6,
музично-спортивна зала – 1,
методичний кабінет – 1,
кабінет завідуючої – 1,
кабінет швеї – кастелянши -1,
кабінет завгоспа – 1,
кладова методичного обладнання -1,
харчоблок – 1,
кладова сухих продуктів – 1,
кладова завгоспа – 1,
пральна кімната – 1,
прасувально-сушильна кімната – 1,
4.10. Приміщення та їх обладнання використовуються за призначенням.

4.11. Санітарно-технічний стан приміщень відповідає санітарним
вимогам.

5. Природне та штучне освітлення.
5.1. Орієнтація будівлі на інсоляцію більше трьох годин.
5.2. Коефіцієнт природного освітлення групових приміщень, кімнат
різного призначення, залу – 1,5 %.
5.3 Штучне освітлення забезпечене лампами розжарення із захисною
освітлювальною арматурою
Рівень освітлення – 100 лк.
Питома електропотужність – 48 Вт/м2.

6.Гігієнічна оцінка організації харчування.
6.1. Режим роботи харчоблоку: дошкільний навчальний заклад забезпечує
3-х разовий прийом їжі для вихованців груп з денним перебуванням і 4х разовий – для вихованців групи подовженого перебування дітей.
6.2. Забезпеченість обладнанням:
- холодильна шафа – 1 ,
- побутовий холодильник - 2,
- морозильна камера – 1,
- електросковорода – 1,
- електроплита – 2,
- електром’ясорубка – 1,
- картоплечистка – 1,
- овочерізка – 1,
Кухонним посудом, інвентарем харчоблок дошкільного навчального
закладу забезпечений згідно норм та кількості вихованців.
6.3. Миючими та дезінфікуючими засобами дошкільний навчальний заклад
забезпечений згідно розрахункових норм.
6.4. Перспективне меню погоджено з міською санепідемстанцією.
6.5. Умови для дотримання технології приготування страв – задовільні.
6.6. Організація медичного контролю за станом та якістю харчування в
дошкільному навчальному закладі налагоджена
– 1 медичний працівник із середньою спеціальною освітою.

7.Пральня
7.1 Приміщення пральні типове, згідно проекту.
Пральня складається з суто пральної кімнати та прасувально –сушильної
кімнати.
Тут розміщені:

- шафи для зберігання чистої білизни - 2,
- ванна для замочування брудної білизни 1,
- пральна промислова машина - 1 ,
- пральна побутова машина-автомат - 2,
- електроцентрифуга промислова -1,
- електрокотел для нагріву води – 1,
- електропрес для прасування білизни – 1,
- праски з гарячим паром – 2,
7.2 Виконується графік зміни білизни ,
7.3 Дотримуються поточність прання білизни згідно санітарних вимог.
7.4 Оснащення та обладнання відповідає діючим нормам.

8. Санітарно-протиепідемічне забезпечення функціонування
дошкільного навчального закладу.
8.1 Графік проходження медоглядів персоналу упорядкований згідно
вимог наказу Міністерства охорони здоров’я України №280 від
23.07.2002 р. Контроль проводить медичний працівник.
8.2 Дотримується режим прийому дітей в дошкільний навчальний заклад,
в тому числі після хвороби.
8.3 Оцінка санітарно-протиепідемдічного забезпечення дошкільного
навчального закладу - відповідає санітарним нормам.
8.4 Приміщення в оренду не здається.

Завідувач дошкільним навчальним закладом №13_______ Примушко Н.М.

