
 

 

 

Інструкція з прийому дітей, які прибувають з України, у дитячі установи 
віком до трьох років 

 
Міністерство праці, соціальних справ та родини Словацької Республіки у 
співпраці з головним спеціалістом загального піклування про дітей та 
підлітків Міністерства охорони здоров'я доктором Еленою Прокоповою 
розробило дану інструкцію з прийому дітей, які прибувають з України, у 
дитячі установи у віці до трьох років на момент оголошення надзвичайної 
ситуації у зв'язку з масовим припливом іноземців на територію Словацької 
республіки, викликаним збройним конфліктом на території України (далі 
лише "дитина").  
Щоб звести до мінімуму ризик поширення захворювань в дитячих 
колективах, бажано, щоб всі діти, які недавно надійшли в цей заклад 
соціального обслуговування, були належним чином оглянуті лікарем 
загальної практики для дітей і підлітків, який оцінить їх медичну 
придатність для перебування в дитячому колективі в цьому закладі.  
Грунтуючись на практичних пропозиціях з проблем отримання довідки про 
медичну придатність для перебування в колективному закладі для 
дітей від лікаря загальної практики для дітей і підлітків, ми надаємо 
наступну інформацію:    

ДІТИ ОДНОГО З БАТЬКІВ МОЖУТЬ БУТИ ПРИЙНЯТІ В УСТАНОВУ ПО ДОГЛЯДУ ЗА 

ДІТЬМИ:  

 Заявник про надання притулку/тимчасового притулку/додаткового 
захисту для себе і дитини 

 Який разом з цією дитиною є особою, якій було надано тимчасовий 
притулок  

 Який разом з цією дитиною є особою, яка користується додатковим 
захистом на території Словацької республіки 

 Якому разом з цією дитиною було надано притулок, 
 

за умови, що батькові (або фізичній особі, якій довірено особистий 
догляд за дитиною) надається соціальна послуга, зокрема, для 
сприяння поєднанню сімейного та професійного життя, коли батько 
працює, навчається або готується до ринку праці. Батько дитини віком 
до трьох років, який працює на території Словацької республіки, зможе 
звернутися до компетентного управління з праці, соціальних питань та 
родини за допомогою по догляду за дитиною, яка використовується для 
покриття витрат, пов'язаних із забезпеченням догляду за дитиною. 



 

 

Допомога по догляду за дитиною надається в максимальній сумі 280 
євро.   

ПЕРЕД ВСТУПОМ ДО ЗАКЛАДУ ПІКЛУВАННЯ ПРО ДІТЕЙ ВІКОМ ДО ТРЬОХ  РОКІВ 

ДИТИНА ПРОХОДИТЬ ОБСТЕЖЕННЯ НА МЕДИЧНУ ПРИДАТНІСТЬ ДЛЯ ПЕРЕБУВАННЯ В 

КОЛЕКТИВНОМУ ДИТЯЧОМУ ЗАКЛАДІ У ЗАГАЛЬНОГО ДИТЯЧОГО ТА ПІДЛІТКОВОГО 

ЛІКАРЯ, ЯКИЙ ВИДАЄ ДИТИНІ НЕОБХІДНУ ДОВІДКУ:  

 Обстеження дитини з цією метою проводиться лікарем загальної 

практики для дітей та підлітків за погодженням із заявником 

(батьком/фізичною особою, якій дитина була довірена для 

особистого піклування). 

 Обов'язок провести обстеження дитини з цією метою покладається 

на головного лікаря у справах дітей та підлітків, в чиєму медичному 

закладі заявник має адресу проживання, вказану у довідці про 

законне проживання на території Словацької республіки (див. 

наведене вище визначення батьків дітей з метою зарахування до 

закладу).  

  Провести обстеження дитини з цією метою може також лікар 

загальної практики у справах дітей і підлітків, в медичному окрузі 

якого є установа, яку буде відвідувати дитина. 

 Термін обстеження визначається лікарем загальної практики для 

дітей і підлітків. 

ХІД ОБСТЕЖЕННЯ:  

 Заявник (батько/фізична особа, якій довірено особистий догляд за 
дитиною) повинен представити головному лікарю у справах дітей та 
підлітків при огляді дитини форму, надану йому установою по 
догляду за дітьми до трирічного віку дитини, і якій лікар підтверджує 
дитині медичну придатність для перебування в суспільному закладі 
для дітей.  

 Заявник заповнить анкету для вступу, яку йому надасть лікар 
загальної практики для дітей та підлітків. 

 Дитина проходить педіатричне медичне обстеження. 
 Оцінюється статус вакцинації дитини. 
 При необхідності дитина проходить додаткове інструментальне 

обстеження (забір крові, рентген легень і т.д.). 
 При необхідності дитина буде ревакцинована відповідно до 

календаря вакцинації, що діє у Словацькій республіці (відповідно до 
постанови Міністерства охорони здоров'я Словацької республіки 



 

 

№442/2019 Збірки законів та №585/2008 Збірки законів - додаток 
№2). 

 Після проходження обстеження головний лікар у справах дітей та 
підлітків підтвердить медичну придатність дитини для перебування в 
колективному дитячому закладі.   

 Головний лікар у справах дітей та підлітків зберігає, при необхідності, 
заповнену анкету для вступу, протокол обстеження та висновок 
обстеження з висновком про медичну придатність дитини для 
перебування в колективному дитячому закладі.  

 
 
 
 
 
 


