
Комунальний заклад «Костопільський ліцей - інтернат спортивного 

профілю II - III ступенів» Рівненської обласної  ради 

 

НАКАЗ 

 

від 25.09.2020р.                                                                          № 113-о     
 

Про реєстрацію випадку захворюваності  

коронавірусною хворобою ПЛР+від 24.09.2020р. 

учня 11-Б класу 

 

 

        На виконання листа Костопільського міжрайонного відділу ДУ 

«Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ України» від 25.09.2020 

№08.05.01-18/1109, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Поінформувати управління освіти і науки Рівненської обласної державної 

адміністрації про реєстрацію випадку захворюваності коронавірусною 

хворобою ПЛР+від 24.09.2020р. учня 11-Б класу.   25.09.2020  

 

2. Списки контактних осіб 11-Б класу КЗ «Костопільський ліцей-інтернат 

спортивного профілю»  та проживаючих у спальному корпусі надати в 

Костопільський міжрайонний відділ ДУ «Рівненський обласний лабораторний 

центр МОЗ України» для проведення медичного нагляду та обстеження.                                 

25.09.2020 року, Ципан Т.П. 

 

3. Забезпечити самоізоляцію учнів, які проживали з хворим у спальному 

корпусі,  за місцем проживання (за погодження з батьками учнів). З 25.09.2020 

по 03.10.2020 

 

4. Забезпечити  самоізоляцію контактним особам, які проживають в спальному 

корпусі медичним спостереженням,  медикаментами ( в разі потреби), засобами 

гігієни,  з дотриманням необхідних протиепідемічних заходів. У разі 

необхідності має бути надана медична допомога відповідно до Стандартів 

надання медичної допомоги хворим на  

СOVID-19.                                              З 25.09.20р. до 03.10.2020 року, лікар. 

 

5. Забезпечити дистанційне навчання та тренування  учнів 8-11 класів згідно 

розкладу уроків, що додається (Додаток 1). 

                                     З 26.09.2020 по 03.10.2020, вчителі,  

      тренери-викладачі 

6. Класним керівникам, вихователям в телефонному режимі підтримувати 

зв’язок з батьками  учнів щодо стану їх  здоров’я. Постійно. 

 



7. Учасникам освітнього процесу неухильно дотримуватись вимог Плану 

протиепідемічних заходів в осередку  COVID – 19, що затверджені завідувачем 

Костопільським міжрайонним  відділом ДУ «Рівненський обласний 

лабораторний центр МОЗ України» Пилипенко Н.І. 25.09.2020 року. 
 

№ Назва заходів Термін виконання Відповідальний 

 

1. 

Перед початком роботи, забезпечити   

для персоналу в т.ч. харчоблоку, 

проведення термометрії 

безконтактним термометром. Допуск 

до роботи здійснювати за умови 

правильного використання засобів 

індивідуального захисту (повинні 

одягати респітор або захисну маску, 

так, щоб були покриті ніс та рот) та 

своєчасної їх заміни. 

 Працівників  з температуру тіла 

понад 37,2 С або ознаками гострих 

респіраторних захворювань, не 

допускати до виконання обов’язків 

 

  з 25.09.20р.  

та на 14 днів  

 від останнього        

незахищеного 

контакту 

Директор, 

ст.медична сестра 

 

2. 

11 клас , в якому зареєстрований 

лабораторно пітверджений випадок 

коронавірусної хвороби(COVID – 19) 

в одного із учнів, потребують само – 

ізоляції 

з 25.09.20р. 

та на 14 днів  

 від останнього        

незахищеного 

контакту по 

03.10.2020р. 

Директор, 

ст. медична сестра 

 

3. 

Забезпечити усіх працівників в т.ч. 

харчоблоку, запасом засобів 

індивідуального захисту та 

дезінфікуючих засобів і організувати 

контроль за їх використанням та 

утилізації згідно Постанови №50 від 

22.08.20р.  

 

з 25.09.20р.  

та на 14 днів  

 від останнього        

незахищеного 

контакту 

Директор, 

ст. медична сестра 

4. 

На вході до закладу організувати 

місце для обробки рук спиртовмісни- 

ми антисептиками (з концентрацією 

активно діючої речовини понад 60% 

для ізопропілових спиртів та понад 

70% для етилових спиртів) для 

персоналу в т.ч. харчоблоку, учнів, 

батьків -  під контролем працівників 

закладу  

 

з 25.09.20р.  

та на 14 днів  

 від останнього        

незахищеного 

контакту 

Директор, 

ст. медична сестра 

. 

 

5. 

Згідно розробленого маршруту руху  

та графіку допуску запобігти 

скупчення учасників освітнього 

процесу. 

Вхід та пересування в приміщеннях 

школи при наявності маски або 

респіратора є обов’язковим. 

з 25.09.20р.  

та на 14 днів  

 від останнього        

незахищеного 

контакту 

Директор, 

ст. медична сестра 

. 



Перед початком занять забезпечити 

проведення опитування учнів 

вчителями, щодо їх самопочуття та 

наявності симптомів респіраторної 

хвороби 

 

6. 

При виявлені підозрілих чи хворих 

учнів з ознаками респіраторних 

захворювань або з температурою 

37,2°С і вище, одягнути маску та 

забезпечити їх ізоляцію та 

інформування батьків, разом з якими 

приймати узгоджене рішення щодо 

направлення до закладу охорони 

здоров'я 

 

    з 25.09.20р.  

та на 14 днів  

 від останнього        

незахищеного 

контакту 

Директор, 

ст. медична сестра 

. 

 

7. 

Після ізолювання учня з симптомами 

інфекційної хвороби, в приміщенні, 

де знаходився, провести 

провітрювання поза графіком та 

дезінфекцію високо контактних 

поверхонь 

       з 25.09.20р.  

та на 14 днів  

 від останнього        

незахищеного 

контакту 

 

 

Директор, 

ст. медична сестра 

. 

 

 

8. 

Забезпечити процес організації 

харчування згідно графіка, який 

дозволяв би мінімізувати кількість 

дітей, які харчуються одночасно: 

відстань між столами не менше 1,5 м 

та розміщення за одним столом не 

більше 4-х осіб 

 

     з 25.09.20р.  

та на 14 днів  

 від останнього        

незахищеного 

контакту 

Директор, 

ст. медична сестра 

. 

 

 

9. 

Працівник їдальні, який видає страви 

або здійснює розрахунок, повинен 

працювати в захисній масці або в 

респіраторі, в захисних окулярах або 

захисному щитку, в одноразових 

рукавичках 

 

з 25.09.20р.  

та на 14 днів  

 від останнього        

незахищеного 

контакту 

Директор, 

ст. медична сестра 

. 

 

 

10. 

Забезпечити: 

-  контроль за дотриманням поточної 

дезінфекції; 

- у кінці робочого дня проведення 

очищення і дезінфекцію поверхонь (в 

т.ч. дверних ручок, парт, столів, 

місць для сидіння, перил, тощо) 

 

     з  25.09.20р.  

та на 14 днів  

 від останнього        

незахищеного 

контакту 

Директор, 

ст. медична сестра 

. 

 

 

11. 

Забезпечити: 

- вимог соціального дистанціювання; 

- дотримання нормативів 

наповнюваності класів; 

- регулярного моніторингу та аналізу 

відвідування занять учнями та 

інформування управління освіти т.ч. 

про захворілих учнів та вчителів; 

з 25.09.20р.  

та на 14 днів  

 від останнього        

незахищеного 

контакту 

Директор, 

ст. медична сестра 

. 

 

 

 

 



- провітрювання приміщень протягом 

не менше 10 хвилин перед 

відкриттям та після навчального 

заняття 

 

12. 

Забезпечити контроль за 

дотриманням особистої гігієни дітей 

та персоналом: регулярним миттям 

рук з рідким милом або обробку 

антисептичними засобами після 

відвідування громадських місць, 

використання туалету, прибирання, 

обслуговування тощо, з 

використанням паперових рушників 

(або електросушарки для рук) 

 

з 25.09.20р.  

та на 14 днів  

 від останнього        

незахищеного 

контакту 

Директор, 

ст. медична сестра 

 

 

13. 

Забезпечити належний контроль за  

дотриманням санітарно-гігієнічних 

та протиепідемічних умов, 

дотримання правил респіраторної 

гігієни  

з 25.09.20р.  

та на 14 днів  

 від останнього        

незахищеного 

контакту 

Директор, 

ст. медична сестра 

. 

 

14. 
Рекомендуємо відмінити кабінетну 

систему навчання старшокласникам 

з 25.09.20р.  

та на 14 днів  

 від останнього        

незахищеного 

контакту 

Директор, 

ст. медична сестра 

. 

 

16. 

На території закладу забезпечити 

розміщення контейнерів/урн з 

кришкою та поліетиленовими 

пакетами  для використаних масок 

 

з 25.09.20р.  

та на 14 днів  

 від останнього        

незахищеного 

контакту 

Директор, 

ст. медична сестра 

. 

 

 

17. 

Списки контактних осіб 11 класу  та 

проживаючих у спальному корпусі 

надати в Костопільський 

міжрайонний відділ ДУ «Рівненський 

обласний лабораторний центр МОЗ 

України» для проведення медичного 

нагляду та обстеження 

 

 25.09.2020р. 

Директор, 

ст. медична сестра 

 

18. 

При реєстрації повторних випадків 

визначеного чи підозрілого випадку 

COVID – 19 протиепідемічні заходи в 

осередку продовжити на  14 днів з 

дати останньої  реєстрації хворого 

 

з 25.09.20р.  

та на 14 днів  

 від останнього        

незахищеного 

контакту 

Директор, 

ст. медична сестра 

 

19. Забезпечити самоізоляцію 

контактним особам, які проживають 

в спальному корпусі медичним 

спостереженням ,доставкою 

харчових продуктів, медикаментів, 

з 25.09.20р.  

та на 14 днів  

 від останнього        

незахищеного 

Директор, 

ст. медична сестра 

 



засобів гігієни, особистих речей з 

дотриманням необхідних 

протиепідемічних заходів. У разі 

необхідності має бути надана 

медична допомога відповідно до 

Стандартів надання медичної 

допомоги хворим на СOVID-19. 

 

контакту по 

03.10.2020р. 

20. Обмежити доступ до спального 

корпусу на вході та виході,який 

забезпечує до місць самоізоляції осіб. 

з 25.09.20р.  

та на 14 днів  

 від останнього        

незахищеного 

контакту до 

03.10.2020р. 

Директор, 

ст. медична сестра 

 

21. При виявленні у осіб,які проживають  

у спальному корпусі симптомів 

гострого респіраторного 

захворювання та/або підвищення  

температури тіла, адміністрація 

невідкладно повідомляє заклад 

охорони здоров’я, який надає 

медичну допомогу, або медичний 

пункт, який обслуговує  спальний 

корпус та вживає невідкладних 

заходів щодо недопущення 

розповсюдження коронавірусної 

хвороби (СOVID-19). 

 

з 25.09.20р.  

та на 14 днів  

 від останнього        

незахищеного 

контакту до 

03.10.2020р. 

Директор, 

ст. медична сестра 

 

 

  8.  Контроль  за  виконанням  наказу  залишаю  за  собою. 
        

 

Директор  ліцею                                                                        Захожий  С.Б. 
 


