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Вирішення проблем шкіл, пов’язаних із кором 

Довідкова інформація про кір для шкільних і дошкільних закладів 

1. Чому останнім часом у новинах більше повідомлень про випадки

кору?

Більшість людей в США захищені від кору завдяки вакцинації.  В США

спостерігається більше випадків, ніж зазвичай тому, що менше людей

отримало вакцину проти кору/паротиту/краснухи (MMR) або люди

подорожували до місць із високою поширеністю кору.

2. Чи є кір небезпечним для здоров'я учнів шкіл?

Кір є серйозним захворюванням, що дуже легко поширюється серед

людей, які ніколи не хворіли на кір або не вакцинувалися від нього.

Таким чином, кір являє собою ризик для здоров'я для учнів і працівників,

які ніколи не хворіли на кір або не вакцинувалися MMR.  Зростання

кількості невакцинованих учнів та працівників призводить до

підвищеного ризику виникнення захворювань, що поширюються від

людини до людини, таких як кір.

3. Які симптоми кору?

Кір може викликати такі симптоми:

• Висока температура (38 °C або

вище)

• Червоні очі, сльозливість

• Кашель • Висип, який починається на

обличчі і поширюється на

іншу частину тіла
• Нежить

Кір може викликати ускладнення, такі як вушні інфекції і діарея. Він 

також може бути причиною серйозних захворювань, таких як пневмонія, 

енцефаліт (набряк навколо мозку) і навіть смерть. 

4. Що мають робити школи, якщо хтось у кампусі захворів на кір?

Школи мають дотримуватися цих вказівок, якщо учні або працівники…

захворіли на кір або є така 

підозра 

• Заборонити відвідування школи або

дошкільного закладу на 4 дні після

початку висипань і поки дитина

фізично не зможе повернутися до

школи або  дошкільного закладу

ніколи не хворіли на кір 

або не вакцинувалися 

MMR 

• Заборонити відвідування школи або

дошкільного закладу  на 21 день після

контакту з хворою людиною або до

того, як тест на імунітет підтвердить,

що людина захищена

Ключові меседжі: 

• Кір є вірусом, який живе в

носі та горлі. Він легко

поширюється повітрям, коли

інфікована людина кашляє

або чхає.

• Кір несе в собі небезпеку для

здоров'я для учнів і

працівників, які ніколи не

хворіли на кір або не

вакцинувалися MMR.

• Вакцинація є найкращим

способом профілактики

інфікування та поширення

кору.

• Департамент Охорони

Здоров'я вживає заходів для

запобігання поширенню кору

в окрузі Лос-Анджелес.

Куди можна звернутися за 

додатковою інформацією? 

Округ Лос-Анджелес, 

Департамент Охорони 

Здоров'я 

Наберіть 2-1-1 

Департамент Охорони 

Здоров'я штату Каліфорнія 

916-558-1784 

Центри контролю та 

профілактики захворювань 

800-CDC-INFO 

800-232-4636 
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5. Як школи можуть запобігти поширенню кору?

Дотримуйтесь цих порад, щоб ваша школа була здоровою:

Попросіть сім'ї та працівників дізнатися про їхній прищеплювальний статус. Вакцинація є найкращим

способом захисту від кору і протидії його розповсюдженню. Люди мають отримати вакцину проти

кору/паротиту/краснухи (MMR), якщо вони не були вакциновані або не знають, чи вакцинувалися вони

MMR раніше.

Попросіть сім'ї спочатку зателефонувати своєму лікареві. Люди, які не знають свого прищеплювального

статусу або могли контактувати з особою, хворою на кір, мають зателефонувати своєму лікареві, щоб

перевірити наявність імунітету від кору або отримати вакцину MMR. Якщо вони захворіли, то перш ніж

відвідати кабінет лікаря, їм слід попередньо зателефонувати йому. Це запобігає поширенню кору в кабінетах

лікарів.

Попросіть працівників дізнатися про ознаки кору. Вчителі та шкільний персонал мають знати симптоми

кору, щоб вони могли їх виявити та вжити заходів у випадках можливого захворювання учнів чи

працівників.

Попросіть учнів та працівників залишитися вдома, коли вони хворіють. Цей захід, а таклж прикриття

роту під час кашлю і чхання в рукав або тканину, часте миття рук із милом і водою та уникнення торкання

очей, носа або рота допомагає захистити оточуючих від інфікування та розповсюдження захворювань органів

дихання.

6. Де можна зробити щеплення всій родині?

Для отримання вакцини MMR, яка може бути покрита страховкою, родині слід зателефонувати своєму

лікарю. Вона також може вакцинуватися в аптеці або в клініці, де проводяться безкоштовні або

низьковартісні вакцинації. Наберіть 2-1-1 або відвідайте www.publichealth.lacounty.gov/ip, щоб знайти

найближчу клініку.

7. Як школи мають реагувати на занепокоєння родин щодо кору?

Підкреслюйте, що захворювання на кір можна запобігти за допомогою вакцини MMR. Своєчасна імунізація

родини може допомогти захистити себе, своїх близьких і свою громаду.

Дайте сім'ям знати, що Департамент Охорони Здоров'я в окрузі Лос-Анджелес працює над тим, щоб

запобігти новим випадкам захворювання та поширенню хвороби завдяки:

• дослідженню всіх випадків кору в окрузі;

• виявленню людей, які, можливо, контактували з людиною, хворою на кір;

• інструктуванню медичних працівників щодо симптомів кору, діагностики та своєчасного повідомлення про

випадки захворювання;

• застосуванню заходів безпеки, таких як вакцинація MMR або обмеження відвідування школи або роботи,

для осіб, які не були вакциновані та могли контактували з людиною, хворою на кір;

• повідомленню про випадки захворювання до Департаменту Охорони Здоров'я штату Каліфорнія, щоб вони

бачили ситуацію з кором у масштабі всього штату.

http://www.publichealth.lacounty.gov/ip

