
 

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 № 117 

Дата: 14.04.2022 
Тема: Біологічні чинники ризику 

Мета: Охарактеризувати біологічні чинники ризику; розвивати аналітичне мислення, професійні 

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

Хід уроку: 

    Біологічні чинники (патогенні мікроорганізми і продукти їхньої життєдіяльності, 

мікроорганізми, а також отруйні рослини, плазуни, комахи і тварини, що є переносниками інфекційних 

захворювань, викликають опіки, алергійні та інші токсичні реакції). 

   Щоб запобігти впливу цих чинників ризику, слід: 

 дотримуватися встановлених санітарних норм і правил обслуговування; 

 застосовувати устаткування і препарати для дезінфекції, дезінсекції, стерилізації, 

дератизації, автоматизації виробничих процесів; 

 використовувати знаки безпеки та маркування на предметах оснащення і спорудах, що 

використовуються в обслуговуванні туристів (посуду, кухонного інвентарю, у т. ч. для приготування їжі 

у поході, місць водозабору, колодязів та ін.); 

  проводити попередній та періодичний медичний огляд персоналу обслуги; 

  інформувати туристів про небезпечних тварин, плазунів, риб, рослин, ареали 

поширення яких збігаються з туристичним маршрутом, про те, як уникнути небажаних контактів, яких 

невідкладних заходів слід вжити, що зробити у разі одержання травми (контакту). 

     У країнах тропічного поясу туристи, які прибувають з інших кліматичних зон, ще не мають 

належного імунітету до специфічних інфекційних захворювань. До особливо небезпечних карантинних 

захворювань у міжнародному масштабі належать: чума, віспа, холера, жовта лихоманка і малярія.  

   Щоб виробити імунітет до небезпечних інфекційних захворювань, туристів зобов’язують 

зробити щеплення й одержати медичний сертифікат. Ця вимога особливо актуальна при відвіданні країн 

Африки, Південної Америки і Південної Азії. У Міжнародному сертифікаті про щеплення (International 

Certificates of Vaccination) дати обов’язково вказують у такому порядку: день, місяць, рік, причому назва 

місяця має бути зазначена тільки буквами. 

 

Урок № 118 

Дата: 14.04.2022 
Тема: Біологічні чинники ризику 

Мета: Охарактеризувати біологічні чинники ризику; розвивати аналітичне мислення, професійні 

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

Хід уроку: 

       Щоб уникнути небезпечних інфекційних захворювань у тур-поїздках, існують певні 

медико-санітарні правила: 

 вживати питну воду і напої гарантованої якості; 

 використовувати в їжу тільки продукти промислового виробництва; забороняється 

вживати нетрадиційні страви, у тому числі гарячі бутерброди, купувати продукти з яток у роздрібній 

вуличній торгівлі без сертифікаційних свідоцтв, а також із закінченим терміном придатності на 

упакуванні; 

 мешкати в приміщеннях, забезпечених централізованим водопостачанням і 

каналізацією; 

 ретельно мити овочі і фрукти, а також руки водою з водопроводу, користуватися тільки 

індивідуальним посудом; 

  купаючись у водоймах, не допускати потрапляння води в ротову порожнину. 



    Із появою перших симптомів захворювання (зазвичай, це нудота, блювання, рідкі 

випорожнення, запаморочення) слід негайно звернутися до лікаря. Самолікування в таких випадках 

може призвести до тяжких наслідків. 

 

Питання для самоперевірки:  

1. Що таке біологічні чинники ризику?  

2. Які  медико-санітарні правила існують, щоб уникнути небезпечних інфекційних 

захворювань у тур-поїздках? 

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 

 

mailto:kvasha.n.v@gmail.com

