
Комунальний заклад «Костопільський ліцей - інтернат спортивного 

профілю II - III ступенів» Рівненської обласної  ради 

 

НАКАЗ 

від  29.08.2020р.                  №67 -о    
 

Про продовження навчання у ліцеї 

в умовах «червоного» рівня 

епідемічної небезпеки  

поширення COVID - 19 

 

 

На виконання  Протоколу позачергового засідання комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Рівненської області №50 від 

28.08.2020 Про продовження карантину та впровадження рівнів епідемічної 

небезпеки поширення COVID – 19 на території Рівненської області, 

  

НАКАЗУЮ: 

 

1. Враховуючи особливості епідеміологічної ситуації в Костопільському 

районі Рівненської області – «червоний» рівень, освітній процес в КЗ 

«Костопільський ліцей-інтернат спортивного профілю» з 06.07.2020 

по12.09.2020 здійснювати з використанням дистанційного навчання. 

 

2. Від 31 серпня  на період 14 днів відвідування закладу освіти здобувачами 

освіти заборонено. 

 

3. Педагогічним працівникам, тренерам-викладачам дотримуватись заходів 

з організації дистанційного навчання учнів (Додаток 1 до наказу №66-о  

від  21.08.2020 «Про організацію навчання у ліцеї в умовах «червоного» 

рівня епідемічної небезпеки поширення COVID – 19»)   

            

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

Директор  ліцею                                                                        Захожий  С.Б. 

 

 

 

 

 

 

 



Комунальний заклад «Костопільський ліцей - інтернат спортивного 

профілю II - III ступенів» Рівненської обласної  ради 

 

НАКАЗ 

 

від  31.08.2020р.                                                                                 №68-о 
 

Про організацію роботи  

в КЗ «Костопільський ліцей-інтернат  

спортивного профілю» у 2020/2021 

 навчальному році зв’язку з поширенням 

 коронавірусної хвороби (COVID-19)   

 

 

              На виконання Постанови Міністерства  охорони здоров’я України від 

22.08.2020 №50 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти 

на період карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби 

 (COVID-19)»,  на виконання пункту 17 постанови Кабінету Міністрів України 

від 22 липня 2020 року №641 «Про встановлення карантину та запровадження 

посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням 

гострої респіраторної  хвороби (COVID-19) та на виконання листів  

Міністерства освіти і науки України №1/9-420 від 05.08.2020  «Щодо 

організації роботи закладів освіти у 2020/2021 навчальному році»,  №1/9 – 492  

від  31.08.2020  «Про  умови,  правила  та  рекомендації  щодо  організації  

освітнього  процесу  на  період  карантину  2020» 

 

 НАКАЗУЮ: 

 

1.  Враховуючи особливості епідеміологічної ситуації в Костопільському районі 

Рівненської області – «червоний» рівень, 2020/2021 навчальний рік в КЗ 

«Костопільський ліцей-інтернат спортивного профілю» з 01.09.2020 по 

06.09.2020 забезпечується з використанням дистанційного навчання. 

 

2. Затвердити заходи щодо організації освітнього процесу в КЗ 

«Костопільський ліцей-інтернат спортивного профілю» в період карантину у 

зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)  з 07.09.2020 з 

урахуванням протиепідемічних та профілактичних заходів. (Додатки 1, 2, 3, 4) 

 

3. Затвердити  алгоритми  дій  учасників  освітнього  процесу  в  період  

адаптивного  карантину  в  зв’язку  з  поширенням  коронавірусної  хвороби.  

           (Додатки 5 - 9) 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор  ліцею                                                                        Захожий  С.Б. 

 



        Додаток 1до наказу №68-о 

        від 31.08.2020  

 
 

 

Протиепідемічні заходи 

у комунальному закладі «Костопільський ліцей-інтернат спортивного 

профілю ІІ-ІІІ ступенів» Рівненської обласної ради в період карантину у 

зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19). 

 

 

1. Відповідальність за організацію та виконання протиепідемічних заходів 

покладається на керівника закладу освіти, який має забезпечити щоденний 

контроль за виконанням заходів, проведення відповідної роз'яснювальної 

роботи, розробку алгоритмів дій на випадок надзвичайної ситуації, 

недопущення до роботи персоналу, який потребує самоізоляції тощо. 

2. Допуск до роботи персоналу закладу освіти здійснюєтьсяься за умови 

використання засобів індивідуального захисту та після проведення термометрії 

безконтактним термометром. 

3. Медичний персонал забезпечує: 

3.1. Щоденний контроль за виконанням протиепідемічних заходів. 

3.2. Проведення роз’яснювальної роботи з персоналом та здобувачами освіти 

щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення 

симптомів коронавірусної хвороби (СОVID-19). 

3.3. Розробку алгоритмів дій на випадок надзвичайної ситуації, пов’язаною з 

реєстрацією випадків захворювання на коронавірусну хворобу (СОVID-19) 

серед здобувачів освіти та працівників закладу освіти. 

3.4. Недопущення до роботи персоналу, визначеного таким, який потребує 

самоізоляції відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я. 

3.5. Проведення інструктажу для працівників щодо запобігання поширенню 

коронавірусної інфекції (СОVID-19), дотримання правил респіраторної гігієни 

та протиепідемічних заходів. 

4. У разі виявлення співробітника з підвищеною температурою тіла понад 37,2 

градусів або із ознаками гострого респіраторного захворювання, такий 

співробітник не допускається до роботи з рекомендаціями звернутись за 

медичною допомогою до сімейного лікаря. 

5.Заступнику директора з АГР забезпечити усіх працівників закладу засобами 

індивідуального захисту із розрахунку 1 захисна маска на 3 години роботи. При 

цьому, засоби індивідуального захисту мають бути в наявності із розрахунку на 

5 робочих днів, у т.ч. на 1 робочу зміну - безпосередньо на робочому місці 

працівника.                                                     



6.Методистам  розробити у закладі освіти маршрути руху здобувачів освіти та 

скласти графік, за яким відбувається допуск учнів до об’єктів  закладу. 

7. Учасникам освітнього процесу  захисні маски не використовувати під час 

проведення занять у навчальних приміщеннях. Під час пересування 

приміщеннями закладу освіти використання захисних масок є обов'язковим.    

8. У разі віднесення регіону  до «помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки, 

педагогам в процесі викладання навчальної дисципліни  

рекомендовано  використовувати захисні щитки. 

9. Пересування здобувачів освіти між навчальними кабінетами, аудиторіями 

повинно бути мінімізованим, зокрема, шляхом проведення занять впродовж дня 

для одного і того ж класу (групи) в одній і тій самій аудиторії, застосування 

модульного підходу до організації вивчення дисциплін тощо. 

10.  Адміністрації у розкладі занять передбачити можливість визначення 

різного часу початку та закінчення занять (перерв) для різних класів та груп. 

11. Тренерам-викладачам  забезпечити проведення спортивно-тренувальних 

занять на відкритому повітрі.                                                                                  

12. У разі підтвердження випадку коронавірусної хвороби СОVID-19 в одного з 

учнів, всі інші учні відповідної групи визнаються такими, що потребують 

самоізоляції та повинні вжити заходів, передбачених галузевими стандартами в 

сфері охорони здоров'я. 

13. Основним заходом гігієни рук в умовах закладу освіти є миття рук з милом. 

Використання антисептиків, за визначенням МОЗ, доцільне лише в тому 

випадку, коли відсутній доступ до проточної води з милом. 

14. Працівникам з обслуговування після проведення занять у кінці робочого дня 

необхідно проводити очищення і дезінфекцію поверхонь, в тому числі дверних 

ручок, столів, місць для сидіння, перил, тощо.  

15. Після кожного навчального заняття педагогічні працівники мають 

проводити провітрювання. При цьому слід забезпечити безпеку дітей шляхом 

встановлення замків та фізичних обмежувачів на вікна. 

16. Попередня постанова МОЗ від 30 липня 2020 року № 42 «Про затвердження 

Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у 

закладах освіти в період карантину в зв'язку поширенням коронавірусної 

хвороби (СОVID-19)» визнана такою, що втратила чинність. 

 

  

 

 

 

 

 

https://osvita.ua/legislation/other/75370/


        Додаток 2 до наказу №68-о 

        від 31.08.2020  

 

 
 

                        Вимоги до організації освітнього процесу 

в комунальному закладі «Костопільський ліцей-інтернат спортивного 

профілю ІІ-ІІІ ступенів» Рівненської обласної ради в період карантину у 

зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19). 

 
 

1. Вхід до приміщень ліцею-інтернату дозволяється при наявності захисної 

маски або респіратора. Захисні маски можна не використовувати під час 

проведення навчальних та тренувальних занять у навчальних кабінетах чи 

спортивних залах. Під час переміщення учнів коридорами навчального та 

спального корпусів використання захисних масок не є обов’язковим. 

 

2. Педагоги й тренери-викладачі ліцею-інтернату перед початком занять 

проводять опитування учнів щодо їх самопочуття та наявності симптомів 

респіраторної хвороби. 

 

3. Довести до відома учасників освітнього   процесу Протиепідемічні заходи в 

КЗ «Костопільський ліцей-інтернат спортивного профілю» в період карантину у 

зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19): 

 3.1. до здобувачів освіти та їх батьків -класні керівники та вихователі; 

 3.2. до педагогів, тренерів-викладачів – методисти; 

 3.3.  до обслуговуючого персоналу – заступник директора з АГР. 

 

4. Призначити відповідальнми за координацію проведення інформаційних 

заходів з профілактики розповсюдження гострої респіраторної  хвороби 

(COVID-19) . 

 

5. Відповідальній особі вести регулярний  моніторинг    та аналіз відвідування 

учнями занять, щоб виявити рівень захворюваності.      

  

6. Адміністрації ліцею-інтернату забезпечити:  

 6.1. Завершення всіх ремонтних та профілактичних робіт. До 28.08.2020 

 6.2. Провести закріплення навчальних кабінетів, спальних кімнат за 

 класами та відповідними групами учнів. До 06.09.2020; 

 6.3. Визначити місць для зберігання верхнього одягу здобувачів освіти в 

 навчальних кабінетах; 

 6.4. Виділити спеціальні кімнати (ізолятор) для тимчасового перебування 

 учнів  з симптомами ГРЗ або підвищеною температурою. 

 6.5.Забезпечити наявність у відповідних місцях спеціальних контейнерів 

 для використаних  засобів індивідуального захисту та антисептиків для 

 проведення дезінфекції рук.   



 6.6. Надати дозвіл педагогам, тренерам-викладачам вносити зміни до 

 календарно-тематичного планування уроків та спортивно-тренувальних 

 занять; 

 6.7. Обмежити проведення масових заходів; виняток – заходи, що 

 необхідні для функціонування ліцею-інтернату та участь учнів у 

 офіційних спортивних змаганнях. 

 

7. З метою застосування практики соціального дистанціювання та уникнення 

скупчення впровадити: 

 7.1. по два входи в приміщення навчального, спального корпусів та 

 спортивної зали греко-римської боротьби; 

 7.2. провести розмітку в коридорах навчального та спального корпусів з 

 метою виокремлення зон переміщення учнів;      

 7.3. підготувати зміни до Режиму роботи КЗ «Костопільський ліцей-

 інтернат спортивного профілю» на   період  карантину у зв’язку з 

 поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19); 

 

8. Педагогам, тренерам-викладачам спілкуватися з батьками здобувачів освіти 

переважно дистанційно за допомогою  будь-яких засобів зв’язку. Постійно.  

 

9. Батькам учнів: 

 9.1. забезпечити своїх дітей засобами індивідуального захисту на час 

 карантину або коштами для придбання ЗІЗ; 

 9.2. забезпечити прибуття учнів на навчання в ліцей-інтернат не раніше 

 початку навчальних занять офлайн (про що буде повідомлено на сайті 

 ліцею-інтернату або в телефонному режимі індивідуально); 

 9.3. в разі повідомлення щодо погіршення стану здоров’я дитини негайно 

 з’явитись до ліцею. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Додаток 3 до наказу №68-о 



        від 31.08.2020  
 

 

 

Вимоги до організації харчування  

у комунальному закладі «Костопільський ліцей-інтернат спортивного 

профілю ІІ-ІІІ ступенів» Рівненської обласної ради в період карантину у 

зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19). 

 

 

1. Адміністрації ліцею розробити графік харчування здобувачів освіти з 

розрахунку максимальної кількості учнів, які можуть одночасно 

отримувати ( на лінії роздачі) та вживати їжу, не порушуючи фізичної 

дистанції 1 метр. 

2. Заступнику директора з адміністративно-господарської роботи: 

2.1. Не допускати функціонування питних шкільних фонтанчиків на 

території закладу освіти. 

2.2. Організувати питний режим здобувачів освіти з допомогою 

використання фасованої питної продукції. 

2.3. При організації харчування забезпечити відстань між столами не 

менше 1,5 м та розміщення за столом не більше 4-х осіб. 

2.4. Забезпечити усіх працівників харчоблоку засобами індивідуального 

захисту із розрахунку 1 захисна маска на 3 години роботи, 

одноразовими рукавичками. Засоби індивідуального захисту  мають 

бути в наявності із розрахунку  на 5 робочих  днів, у т.ч. на 1 

робочу зміну – безпосередньо на робочому місці працівника. 

2.5. При організації харчування забезпечити умови для дотримання 

працівниками правил особистої гігієни – рукомийники, мило рідке, 

паперові рушники (або електросушарки для рук), антисептичні 

засоби для обробки рук, тощо. 

 

3. Медичному персоналу провести з працівниками харчоблоку навчання 

щодо одягання, використання, зняття засобів індивідуального захисту, їх 

утилізації, забезпечити контроль за виконанням цих вимог. 

4. Алгоритм дій працівників харчоблоку на період карантину: 

 4.1. Дотримуватися графіка харчування здобувачів освіти.  

 

 4.2. При організації харчування необхідно забезпечити відстань між 

 столами не менше 1,5 м та розміщення за столом не більше 4-х осіб. 

 

 4.3. Використовувати засоби індивідуального захисту із розрахунку 

 захисна маска на 3 години роботи, одноразові рукавички. Засоби 

 індивідуального захисту мають бути в наявності із розрахунку на 5 



 робочих днів, у т.ч. на 1 робочу зміну - безпосередньо на робочому місці 

 працівника. 

 

 4.4.Після кожного зняття засобів індивідуального захисту (захисних 

 масок одноразових рукавичок) перед одяганням чистих засобів 

 індивідуального захисту, працівник повинен ретельно вимити руки з 

 милом або обробити антисептичним засобом. 

 

 4.5. Працівник їдальні, який видає страви або здійснює розрахунок, 

 повинен бути забезпечений засобами індивідуального захисту: захисною 

 маскою або респіратором, захисними окулярами або захисним щитком, 

 одноразовими рукавичками. 

 

5. Алгоритм  дій  чергового  вихователя  у  їдальні:  

 

 5.1. Забезпечити організацію харчування ліцеїстів згідно режиму дня. 

 

 5.2. Контролювати дотримання учнями гігієнічних заходів перед 

 прийомом їжі. 

 

 5.3. Не допускати самообслуговування учнів.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4 до наказу №68-о 

         від 31.08.2020  
 



 

 

Вимоги до організації перевезення дітей  

у комунальному закладі «Костопільський ліцей-інтернат спортивного 

профілю ІІ-ІІІ ступенів» Рівненської обласної ради в період карантину у 

зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19). 

 

1. Заступнику директора з адміністративно-господарської роботи: 

 

1.1. Забезпечити водіїв засобами індивідуального захисту (із розрахунку 

1 захисна маска на 3 години роботи на 1 особу), антисептичний 

засіб для обробки рук. 

1.2. Провести навчання з питань використання та утилізації засобів 

індивідуального захисту. 

 

2. Медичному персоналу: 

2.1. здійснювати щоденний контроль за станом здоров’я водіїв та 

проводити температурний скринінг до початку робочої зміни; 

2.2. не допускати до роботи осіб з ознаками гострої респіраторної 

хвороби або підвищеною температурою тіла понад 37,2 градусів. 

 

3. Водіям: 

3.1. Вхід до салону автотранспорту при наявності засобів 

індивідуального захисту (респіратора або захисної маски).  

3.2. Перевезення пасажирів здійснювати у межах кількості місць для 

сидіння; 

3.3. Проводити дезінфекційні заходи у салоні транспортного засобу  в 

кінці робочої зміни. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       

Додаток 5 до наказу №68-о 

         від 31.08.2020  



 

Алгоритм дій керівника закладу освіти  
на початку 2020-2021 навчального року в умовах пандемії СОVID-19 

 
> Визначити наказом керівника закладу відповідальну особу за щоденний 

контроль та виконанням Тимчасових рекомендацій. 

> Забезпечити розробку алгоритмів дій на випадок надзвичайної ситуації, 

пов'язаної з реєстрацією випадків захворювання на коронавірусну хворобу 

(СОVID-19) серед здобувачів освіти та працівників закладу освіти. 

> Організувати централізований збір використаних засобів індивідуального 

захисту. 

> Організувати проведення навчання працівників щодо одягання, 

використання, зняття засобів індивідуального захисту, їх утилізації. 

> Подати заявку на адресу засновника щодо придбання запасу миючих та 

дезінфікуючих засобів, що необхідні для дотримання працівниками та 

учнями правил особистої гігієни (мило рідке, паперові рушники, 

антисептичні засоби для обробки рук тощо), обладнання (безконтактними 

термометрами) для медичних пунктів закладу, засобів індивідуального 

захисту для персоналу із розрахунку 1 захисна маска на 3 години роботи. 

> Розробити маршрути руху здобувачів освіти, задіяти всі можливі входи в 

приміщення закладу; скласти графік допуску до закладу освіти, з метою 

запобігання утворення скупчення учасників освітнього процесу. 

> Передбачити можливість визначення різного часу початку та закінчення 

занять (перерв) для різних класів та груп та виокремити зони переміщення 

для різних вікових категорій дітей. 

> Розробити графік харчування здобувачів освіти. 

> Обмежити проведення масових заходів (нарад, зборів тощо) в закритих 

приміщеннях (окрім заходів необхідних для забезпечення функціонування 

закладів освіти - проведення педагогічних рад, конкурсних комісій, 

конференцій трудового колективу тощо). 

> Розмістити інформацію (плакати/банери) про необхідність дотримання 

респіраторної гігієни та етикету кашлю. 

> Визначити окреме приміщення в закладі для тимчасового розміщення 

здобувачів освіти, у яких виявлено ознаки гострої респіраторної хвороби. 

> Визначити місце для обробки рук спиртовмісним антисептиком, контейнерів 

для використаних засобів індивідуального захисту. 

> Щоденно  контролювати  наявність  необхідної  кількості  засобів  захисту. 

 



Додаток 6 до наказу №68-о 

         від 31.08.2020  

 

Алгоритм дій медичних працівників ліцею на період карантину  

1. Медичний персонал закладу освіти забезпечує: 

1.1. щоденний контроль за виконанням протиепідемічних заходів; 

1.2. проведення роз'яснювальної роботи з персоналом та здобувачами 

освіти щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на 

виявлення симптомів коронавірусної хвороби (СОVID-19) серед 

персоналу або здобувачів освіти; 

1.3. розробку алгоритмів дій на випадок надзвичайної ситуації, пов'язаної з 

реєстрацією випадків захворювання на коронавірусну хворобу 

(СОVID-19) серед здобувачів освіти та працівників закладу освіти; 

1.4. недопущення до роботи персоналу, визначеного таким, який потребує 

самоізоляції відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони 

здоров'я; 

1.5. проведення інструктажу для працівників щодо запобігання 

поширенню коронавірусної інфекції (СОVID-19), дотримання правил 

респіраторної гігієни та протиепідемічних заходів. 

2.  Допуск до роботи персоналу закладів освіти здійснюється за умови 

використання засобів індивідуального захисту (респіратора, захисного 

щитка або маски, в тому числі виготовленої самостійно) після проведення 

термометрії безконтактним термометром. 

3. У разі виявлення співробітника з підвищеною температурою тіла понад 

37,2 °C або із ознаками гострого респіраторного захворювання, такий 

співробітник не допускається до роботи з рекомендаціями звернутись за 

медичною допомогою до сімейного лікаря. 

4.  При появі підвищеної температури тіла понад 37,2 °C або ознак гострого 

респіраторного захворювання вдома, співробітник повідомляє свого 

безпосереднього керівника та не виходить на роботу, одночасно 

звертаючись за медичною допомогою. 

5. Усі працівники закладу забезпечуються засобами індивідуального захисту 

із розрахунку 1 захисна маска на 3 години роботи. Засоби 

індивідуального захисту мають бути в наявності із розрахунку на 5 

робочих днів, у т.ч. на 1 робочу зміну - безпосередньо на робочому місці 

працівника. 

6. Після кожного зняття засобів індивідуального захисту та перед одяганням 

чистих засобів індивідуального захисту, працівник повинен ретельно 

вимити руки з милом або обробити антисептичним засобом. 



7. У разі виявлення у здобувача освіти ознак гострого респіраторного 

захворювання, до приїзду батьків, здобувач освіти знаходиться в масці 

постійно до вирішення питання щодо направлення його додому чи до 

закладу охорони здоров’я. 

8. Після повідомлення вчителем, або адміністрацією про виявлення у 

здобувача освіти ознак гострого респіраторного захворювання, медичний 

працівник ліцею супроводжує особу з ознаками гострого респіраторного 

захворювання до спеціально відведеного приміщення (ізолятора). 

9. У разі, якщо дитина налякана і болісно переживає власний стан, 

медичний працівник має заспокоїти дитину і залишитися з нею в 

ізоляторі, що добре провітрюється, не знімати маску і дотримуватися 

дистанції. 

10. Медичний працівник має надіслати екстрене повідомлення за формою 

058/о про підозру на інфекційне захворювання до лабораторного центру. 

11. Медичний працівник закладу реєструє випадок у журналі реєстрації форм 

060/о. 

12. Медичний працівник співпрацює з епідеміологами лабораторного центру 

в ході епідеміологічного розслідування і допомагає їм визначити коло 

контактних осіб: які разом знаходились у шкільному транспорті; які 

знаходились у одному приміщенні (класі, спальній кімнаті, тренуванні); 

які контактували у побуті. 

13. Медичний працівник не має права розголошувати імені хворого або  того, 

у кого підозрюють СОVID-19, задля збереження лікарської таємниці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 7 до наказу №68-о 

         від 31.08.2020  

 

Алгоритм дій педагогів, тренерів-викладачів  



щодо організації освітнього процесу на період карантину  

 

1. Тренери-викладачі, класні керівники, вихователі: 

1.1. розробляють маршрути руху здобувачів освіти (залучаються всі 

можливі входи в приміщення закладу; 

1.2. перед початком занять проводять опитування учасників освітнього 

процесу щодо їх самопочуття та наявності симптомів респіраторної 

хвороби; 

1.3. в разі виявлення ознак гострої респіраторної хвороби в учня, за 

відсутності батьків, тимчасово повинен бути ізольований в 

спеціально відведеному приміщенні закладу, здобувачі освіти 

одягають маску; 

1.4. інформують батьків (інших законних представників) та приймають 

узгоджене рішення щодо направлення до закладу охорони здоров'я. 

1.5. після вилучення особи з симптомами інфекційної хвороби в 

приміщенні, де перебувала така особа, забезпечити провітрювання 

поза графіком та дезінфекцію висококонтактних поверхонь. 

1.6. Вхід до приміщень закладу дозволяється при наявності захисної 

маски або респіратора. Захисні маски можуть не використовуватися 

під час проведення занять у навчальних приміщеннях. Під час 

пересування приміщеннями закладу освіти використання захисних 

масок є обов'язковим. 

1.7. У випадку «помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки, педагогам 

в процесі викладання навчальної дисципліни рекомендовано 

використовувати захисні щитки. 

1.8. Багаторазовий захисний щиток використовувати та дезінфікувати 

відповідно до інструкції виробника. 

1.9. Тренерам-викладачам за можливості забезпечити проведення занять  

на відкритому повітрі. 

2. Пересування здобувачів освіти між навчальними кабінетами, аудиторіями 

повинно бути мінімізованим, зокрема, шляхом проведення занять 

впродовж дня для одного і того ж класу (групи) в одній і тій самій 

аудиторії (кабінеті), застосування модульного підходу до організації 

вивчення дисциплін тощо. 

3. Забороняється допуск до закладу освіти батьків або супроводжуючих 

осіб. 

4. У разі підтвердження випадку коронавірусної хвороби СОVID-19 в 

одного з учнів, всі інші учні відповідної групи визнаються такими, що 

потребують самоізоляції.  

5. Після кожного навчального заняття проводити провітрювання впродовж 

не менше 10 хвилин. При провітрюванні слід забезпечити безпеку дітей 

шляхом встановлення замків та фізичних обмежувачів на вікна. 

 

Додаток 8 до наказу №68-о 

         від 31.08.2020  

 

 



 

 

 

 

Алгоритм дій працівників з обслуговування на період карантину 

 

1.  Після проведення навчальних занять у кінці робочого дня необхідно 

провести очищення і дезінфекцію поверхонь (в тому числі дверних ручок, 

столів, місць для сидіння, перил, тощо). 

 

2. Поза графіком забезпечити провітрювання та дезінфекцію 

висококонтактних поверхонь у випадку вилучення особи з симптомами 

інфекційної хвороби в приміщенні, де перебувала така особа. 

 

3. Контролювати наповнення: 

3.1. дозаторів для антисептиків на вході в приміщення; 

3.2. рідкого мила для миття рук у санітарних кімнатах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

         Додаток 9 до наказу №68-о 

         від 31.08.2020  

 

 



 
Алгоритм дій працівників, які виявили у дитини 

       симптоми СОVID-19 

> Вчитель чи вихователь дистанційно, за допомогою телефонного зв'язку 

інформує чергового адміністратора та сестру медичну. 

> Сестра медична забирає дитину до ізолятора та повідомляє заступника з 

господарської частини про приміщення, де необхідно здійснити 

дезінфекцію. 

> Вчитель ізолює дітей класу, забороняє рухатися по закладу освіти. У разі 

потреби сестра медична викликає швидку медичну допомогу. 

> Технічний працівник проводить дезінфекцію приміщення. 

> Черговий адміністратор інформує батьків та управління освіти про 

виявлення дитини з ознаками хвороби, обмежує вхід до приміщень, де 

перебувала дитина. 

> Вчитель чи вихователь проводить інструктаж з дітьми, які були в контакті з 

дитиною з ознаками хвороби. Діти з групи чи класу, де виявлено дитину з 

ознаками хвороби, переходять на самоізоляцію до отримання результатів 

лабораторних досліджень. 

> Якщо тест не підтверджує СОVID-19 - діти групи чи класу повертаються до 

навчання. 

> Якщо ж тест підтверджує хворобу, діти переходять на дистанційне навчання 

на 2 тижні. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 10 до наказу №68-о 

                від 31.08.2020  



 

 

Алгоритм дій здобувачів освіти  
закладу освіти в умовах пандемії СОVID-19 

 
> Переконайся зранку, що ти добре себе почуваєш: немає температури, 

кашлю, нежитю. 

> Дотримуйся соціальної дистанції. 

> Дотримуйся маскового режиму, правильно одягай маску, не 

використовуй маску повторно, утилізуй її у відведеному  місці. 

> Часто і ретельно мий руки та обробляй їх антисептиком. 

> На перервах більше часу проводь на подвір'ї школи. 

> Будь самостійним , заходь у заклад освіти сам, без батьків. 

> Залишайся в своєму класі, менше пересувайся між класами. 

> Провітрюй та прибирай приміщення після кожного уроку. 

 

 

 
 


