
 

Любі друзі! Багато народів захоплюються героїзмом і мужністю українського 

народу. Після перемоги багато людей з різних країн хотітимуть краще пізнати Україну. 

Тож, ми вже зараз повинні працювати для відбудови, щоб і надалі прославляти нашу 

неймовірну Батьківщину. 

        Знання - це наша сила! 

        Коли лунає сирена-направляйтесь в укриття! Бережіть себе! 

 

Урок № 111 

Дата: 12.04.2022 
Тема: Медико-санітарні формальності 

Мета: Охарактеризувати медико-санітарні формальності; розвивати аналітичне мислення, 

професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати повагу до професії. 

Хід уроку: 

       Чуми варто побоюватися, виїжджаючи у В'єтнам, Болівію, Бразилію, Перу, Замбію, 

Зімбабве, Танзанію, на Мадагаскар. 

    Холера поширена в Азїі: Афганістан, В'єтнам, Індія, Іран, Китай, Малайзія, Монголія, 

Філіппіни, Шрі-Ланка; в Америці: Аргентина, Болівія, Бразилія, Венесуела, Колумбія, 

Мексика, Коста-Рика, Еквадор; в Африці: Замбія, Кенія, Мозамбік, Танзанія, Уганда. Для 

профілактики заразних захворювань необхідно ознайомлювати туристів із правилами й 

обмежувальними заходами проживання, харчування і відпочинку, вакцинації проти 

небезпечних захворювань (наприклад, проти жовтої лихоманки), профілактичного 

лікування (у випадку з малярією). Головне правило, якого повинні неухильно 

дотримуватися турфірми й самі туристи: під час поїздки в країни спекотного пояса і після 

повернення з них за найменшого нездужання необхідно терміново звертатися до лікаря, 

назвавши країну, з якої повернулися. 

     Рекламуючи цілорічні поїздки за кордон, турфірми готують інформаційні видання, які 

розповідають про вплив на здоров'я туристів, зокрема, зміни клімату. Переїзд з холодної 

зими в спекотне літо не завжди безпечний для здоров'я, особливо для людей похилого віку 

і дітей. Перед поїздкою в тропіки туристам необхідно проконсультуватися з лікарем. 

 

Питання для самоперевірки:  

1. Що необхідно зробити для профілактики заразних захворювань? 

Домашнє завдання:  дати відповідь на питання для самоперевірки та законспектувати 

матеріал з теми 

Рекомендована література: А. Михайличенко «Туроперейтинг», К: Наукова думка, 2018; 

В. К. Бабарицька,,О. Ю. Малиновська «Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-

термінологічні основи, сервісне забезпечення тур продукту», К: Наукова думка, 2018 

 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 
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