
 

Тимчасовий порядок  

організації освітнього процесу в СЗШ № 14 на період карантину в зв’язку з 

поширенням коронавірусної хвороби COV1D-I9. 

 

Вимоги щодо організації освітнього процесу 

 

1. Рух учнів здійснювати згідно розробленим маршрутам руху здобувачів освіти,  допуск 

здобувачів освіти до закладу здійснювати за графіком. 

2. Забороняється допуск до закладу освіти батьків або супроводжуючих осіб, крім осіб, 

які супроводжують осіб з інвалідністю. 

3. Кожного дня після допуску працівника до роботи він ставить свій підпис в медичному 

журналі (у сестри медичної) про те, що в нього відсутні будь-які признаки 

коронавірусної хвороби COV1D-I9. 

4. Допуск до роботи персоналу школи здійснюється за умови використання засобів 

індивідуальною захисту (респіратора або захисної маски, в у тому числі виготовлених 

самостійно) після проведення термометрії безконтактним термометром на вході у 

заклад освіти. Працівники із ознаками гострого респіраторного захворювання або 

підвищеною температурою тіла понад 37.2 °С не допускаються до роботи з 

рекомендацією звернутися за медичною допомогою до сімейного лікаря.  

5. Працівники закладу освіти що визнані такими, які потребують самоізоляції відповідно 

до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я не допускаються до роботи.  

6. Педагогічний склад закладу освіти перед початком занять проводить опитування 

учасників освітнього процесу щодо їх самопочуття та наявності симптомів 

респіраторної хвороби. У разі виявлення ознак гострої респіраторної хвороби, за 

відсутності батьків, здобувачі освіти тимчасово ізолюються в спеціально відведеному 

приміщенні закладу (друга кімната медичного пункту), інформуються батьки (інші 

законні представники) та приймається узгоджене рішення щодо направлення до 

закладу охорони здоров’я. 

7. Після вилучення особи з симптомами інфекційної хвороби в переміщенні, де 

перебувала така особа, проводять провітрювання поза графіком та дезінфекція високо 

контактних поверхонь. 

8. 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. 

9. Для учнів 1-4 класів вхід та переміщення приміщеннями закладу освіти дозволяється 

без використання захисної маски та рисператора. 

10. Усі працівники закладу повинні мати засоби індивідуального захисту із розрахунку 1 

захисна маска на 3 години роботи. Засоби індивідуального захисту мають бути в 

наявності із розрахунку на 5 робочих днів безпосереднє на робочому місці працівника. 

11. На вході до всіх приміщень закладу організовуються місця для обробки рук 

антисептичними засобами. Місця для обробки рук позначаються яскравим вказівником 

про правила та необхідність дезінфекції рук (банер. наклейка, тощо). 

12. 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). 

13. У розкладі занять необхідно передбачити можливість визначення різного часу початку 

та закінчення занять (перерв) для різних класів та груп. 



14. Проведення занять у класах дозволено лише для окремих класів. Наповненість актової 

зали не повинна перевищувати 50% при забезпечення максимальної дистанції між 

здобувачами освіти. 

15. Забезпечено раціональне використання запасних виходів із закладу освіти, 

використання розмітки на підлозі, що полегшує організацію двостороннього руху 

коридорами, виокремлення зон переміщення для різних вікових категорій здобувачів 

освіти. 

16. За можливості забезпечити проведення занять з окремих предметів на відкритому 

повітрі. 

17. У санітарних кімнатах забезпечити наявність рідкого мила, антисептичних засобів для 

рук. Використання багаторазових рушників заборонено. Основним заходом гігієни рук 

в умовах закладу освіти є миття рук з милом. Використання антисептиком доцільне 

лише в тому випадку, коли відсутній доступ до проточної води з мило. Протирання 

рук вологими серветками з метою знезараження або як заміна миття рук або 

антисептиком обробки не рекомендується. 

18. Після проведення занять у кінці робочого дня необхідно провести очищення і 

дезінфекцію поверхонь (в тому числі дверних ручок, столів, місць для сидіння, перил, 

тощо). 

19. Після кожного навчального заняття проводити провітрювання впродовж не менше 10 

хвилин. При провітрюванні слід забезпечити безпеку дітей. 

20. На території закладу розмістити конгейнери/урни з кришкою для використаних масок 

з чіткою яскравою відміткою «Використані маски та рукавички». 

21. Після проведення занять у кінці робочого дня необхідно провести очищення і 

дезінфекцію поверхонь (в тому числі дверних ручок, столів, місць для сидіння, перил, 

тощо). 

 

Вимоги до організації харчування 

 

1. У закладі освіти розробляється графік харчування здобувачів освіти. Провести 

розрахунок  максимальної кількості учнів, які можуть одночасно отримувати та 

вживати їжу, не порушуючи фізичної дистанції 1 м. Організація мультипрофільного 

харчування за типом «шведською столу» та шляхом самообслуговування на період 

карантину не дозволяється. 

2. Питний режим здобувачів освіти організується з допомогою використання 

індивідуальних ємностей для рідини або фасованої питної продукції. 

3. У разі неможливості забезпечення дітей гарячим харчуванням, організація харчування 

відбувається шляхом роздачі попередньо фасованої харчової  продукції, відповідно до 

норм харчування у закладах освіти, передбачених постановою Кабінету міністрів 

України від 22 листопада 2040р. № 1591. 

4. При організації харчування необхідно забезпечити відстань між столами не менше 1,5 

м та розміщення за столом не більше 4-х осіб. 

5. Усі працівники харчоблоку забезпечуються засобами індивідуальною захисту із 

розрахунку І захисна маска на 3 години роботи, одноразовими рукавичками, які 

необхідно змінювати після кожної дії (виробничого процесу на харчоблоці їдальні), не 

пов’язаних між собою. 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 (захисних масок одноразових 

рукавичок) перед одяганням чистих засобів індивідуального захисту, працівник 

повинен ретельно вимити руки з милом або обробити антисептичним засобом. 

7. У закладі організовується централізований збір використаних засобів індивідуального 

захисту, паперових серветок в окремі контейнери (урни) з кришками та 



поліетиленовими пакетами, з подальшою утилізацією згідно з укладеними угодами на 

вивіз твердих побутових відходів. 

8. 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. 

9. При організації харчування необхідно забезпечити умови для дотриманням 

працівниками правил особистої гігієни (рукомийники, мило рідке, паперові рушники 

(або електросушарки для рук), антисептичні засоби для обробки рук, тощо. 

10. З працівниками харчоблоку необхідно провести навчання щодо одягання. 

використання, зняття засобів індивідуального захисту, їх утилізації, забезпечити 

контроль за виконанням цих вимог. 

 

Вимоги до поводження з використаними засобами індивідуального захисту 

 

1. У закладі організовується централізований збір використаних засобів індивідуального 

захисту (захисні маски, респіратори, гумові рукавички, захисні щитки), паперових 

серветок в окремі контейнери (урни) з кришками та поліетиленовими пакетами 

наступним чином: кількість та об’єм міскість контейнерів/ урн визначається з 

розрахунку на кількість відвідувачів закладу освіти, з подальшою утилізацією згідно з 

укладеними угодами на вивіз твердих побутових відходів, контейнери 

встановлюються біля входу, в коридорах та санвузлах. 

2. Поліетиленові пакети з контейнерів у яких зібрано використані засоби індивідуального 

захисту (захисні маски, респіратори, гумові рукавички, захисні щитки), необхідно 

замінювати після заповнення або за графіком, щільно зав’язувати (використовувати 

додатковий пакет для надійності зберігання використаних засобів індивідуального 

захисту) та наносити маркування («Використані засоби індивідуального захисту»). 

3. Щоденно здійснювати дезінфекцію контейнерів.  

 

Інформування учасників освітнього процесу про випадок COVID-19 у закладі: 

 

1. Переконайтеся, що працівникам закладу освіти та батькам школярів відомо, що ніхто 

не має відвідувати школу, якщо у нього температура, кашель, нежить. Переконайтеся, 

що вони розуміють, що мають залишатися вдома, якщо контактували з хворим. 

2. Попросіть, у разі підозри, контакту чи хвороби на COVID-19 вчителів/працівників 

школи і батьків учнів повідомляти про це вчителя/медичного 

працівника/адміністрацію. 

3. Нагадуйте працівникам школи та батькам учнів про особливу небезпеку COVID-19 та 

необхідність дотримуватися дистанції, регулярно мити руки, уникати скупчення 

людей, провітрювати приміщення. 

4. Пояснюйте, як можна зменшити стрес: більше спілкуватися з рідними телефоном або 

онлайн, займатися улюбленими справами. 

5. Порадьте батькам, як зробити родинне помешкання безпечнішим для дорослих та 

дітей (регулярно дезінфікувати поверхні й провітрювати приміщення). 

6. Закликайте звертатися до лікаря/лікарки телефоном у разі появи небезпечних 
симптомів. 

 

Як що учні класу, групи, школи виходять на самоізоляцію то впроваджується 

дистанційна форма освітнього процесу, 

яка регулюється шкільним Положення про дистанційну освіту 

  

 


