
 

 

                  

                  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЗАСТАВНІВСЬКИЙ ЗАКЛАД  

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТ. 

59400,  м. Заставна, вул. Незалежності, 112 
а
  т.2-13-54, zastzosh@i.ua 

 

 

НАКАЗ 

  

31.08.2020 р.                                                                                              №  

м. Заставна 

Про організацію роботи закладу 

у 2020/2021 навчальному році на період 

карантину у зв’язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (СОVID-19) 

 

       Відповідно  до Законів України «Про освіту», «Про забезпечення санітарного 

та епідемічного благополуччя населення», постанови Кабінету Міністрів України 

від 22.07.2020 № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених 

протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 

респіраторної хвороби (СОVID-19)», постанови Головного державного 

санітарного лікаря України від 22.08.2020 №50 «Про затвердження 

протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку 

поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)», протокольних рішень 

Державної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 

19.08.2020 № 23 та від 20.08.2020 № 24 «Про встановлення рівнів епідемічної 

небезпеки поширення (СОVID-19)», протокольного рішення позачергового 

засідання Державної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій від 27.08.2020 №26, рішення позачергового засідання обласної комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 21.08.2020 

№42, наказу Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 28.08.2020 р. 

№ 263 «Про організацію роботи закладів освіти у 2020/2021 навчальному році на 

період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19) та 

з метою збереження життя і здоров’я учасників освітнього процесу 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Адміністрації закладу: 

1.2. Забезпечити виконання протокольних рішень Державної комісії техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 19.08.2020 № 23 та від 

20.08.2020 № 24 «Про встановлення рівнів епідемічної небезпеки поширення 
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(СОVID-19)», протокольного рішення позачергового засідання Державної комісії 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 27.08.2020 

№26 та рішення позачергового засідання обласної комісії з питань техноекологіч-

ної безпеки та надзвичайних ситуацій від 21.08.2020 №42, до прийняття 

відповідного рішення Державною комісією техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій. 

1.3. Забезпечити функціонування  закладу освіти з обов’язковим дотриманням 

вимог протиепідемічних заходів  в період карантину в зв’язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (СОVID-19), затверджених постановою Головного 

державного санітарного лікаря України від 22 серпня 2020 року №50. 

1.4. Покласти відповідальність за виконання вимог протиепідемічних 

заходів на  керівника закладу освіти. 

1.5. Здійснювати щоденний контроль за діяльністю закладу освіти у період 

карантину. 

2.  Заборонити відвідування закладу освіти здобувачами освіти на період 

карантину червоної зони. 

3. Розпочати освітній процес з 1 вересня 2020 року за дистанційною формою 

навчання. 

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

приміщеннях (окрім заходів необхідних для забезпечення функціонування 

закладу 

5. Заборонити допуск до закладу освіти батьків або супроводжуючих 

осіб, крім осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю. 

6. Не допускати до закладів освіти осіб, без наявності захисної маски або 

респіратора, окрім учнів 1-4 класів. 

7. Допуск до освітнього закладу щоденно здійснюють: черговий адміністратор, 

чергові вчителі, медична сестра. 

8. Призначити відповідальними особами, які здійснюватимуть щоденний 

контроль за виконанням протиепідемічних  заходів : 

членами педагогічного колективу – заступника директора з НВР Матейчук М.Г.;  

технічним персоналом – завідувача господарством Жварича М.М.; 

здобувачами освіти – класних керівників. 

9. Встановити, що у разі підтвердження випадку коронавірусної хвороби 

в одного із учнів, всі інші учні відповідної групи визнаються такими, що 

потребують самоізоляції. 

10. Вважати основним заходом гігієни рук в умовах закладу освіти миття 

рук з милом. 

11 Використовувати антисептики лише в тому випадку, коли відсутній 

доступ до проточної води з милом. 

12. Встановити, що у разі не можливості забезпечення дітей гарячим 

харчуванням, організувати харчування шляхом роздачі попередньо фасованої 

харчової продукції, відповідно до норм харчування у закладах освіти та дитячих 

закладах оздоровлення та відпочинку, передбачених постановою Кабінету 

Міністрів України від 22 листопада 2004 р. № 1591. 

 



13. Заступнику директора з навчально-виховної роботи: 

13.1. Розгляннути  на засіданні педагогічної ради питання щодо особливостей 

організації  освітнього процесу у закладі освіти в умовах «зеленого», «жовтого» 

«помаранчевого» або «червоного» рівнів епідемічної небезпеки з урахуванням 

вимог протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в зв’язку 

поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19), затверджених постановою 

Головного державного санітарного лікаря України від 22 серпня 2020 року №50, 

13.2. Провести роз’яснювальну роботу з персоналом та здобувачами освіти 

щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення 

симптомів коронавірусної хвороби (СОVID-19) серед персоналу або здобувачів 

освіти. 

13.3. Розробити алгоритми дій на випадок надзвичайної ситуації, 

пов'язаною з реєстрацією випадків захворювання на коронавірусну хворобу 

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

13.4. Провести інструктаж для працівників щодо запобігання поширенню 

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

та протиепідемічних заходів. 

13.5. Розробити маршрути руху здобувачів освіти, задіяти всі можливі входи в 

приміщення закладу. 

13.6. Скласти графік, за яким відбувається допуск працівників закладу, здобувачів 

освіти до закладу, таким чином, щоб запобігати утворенню скупчення учасників 

освітнього процесу. 

 

14. Медичній сестрі закладу: 

14.1. Здійснювати допуск до роботи персоналу закладу освіти за умови 

використання засобів індивідуального захисту (респіратора, захисного щитка або 

маски, в тому числі виготовленої самостійно), після проведення термометрії 

безконтактним термометром. 

14.2. Не допускати  до роботи співробітників з підвищеною температурою тіла 

понад 37,2 °С або з ознаками гострого респіраторного захворювання. 

 

15. Завідувачу господарством: 

15.1. Забезпечити працівників засобами індивідуального захисту із розрахунку 1 

захисна маска на 3 години роботи на 5 робочих днів та дезінфікуючих засобів і 

організувати контроль за їх використанням. 

15.2. Провести навчання працівників щодо одягання, використання, зняття 

засобів індивідуального захисту, їх утилізації, контроль за виконанням цих 

вимог. 

15.3. Забезпечити необхідні умови для дотриманням працівниками правил 

особистої гігієни (рукомийники, мило рідке, паперові рушники, антисептичні 

засоби для обробки рук тощо). 

15.4. Забезпечити медичний пункт закладу необхідними засобами та 

обладнанням (безконтактними термометрами, дезінфекційними, в тому числі 

антисептичними засобами для обробки рук, засобами особистої гігієни та 

індивідуального захисту). 



15.5. Розмістити інформацію (плакати/банери) про необхідність 

дотримання респіраторної гігієни та етикету кашлю. 

15.6.Забезпечити організацію централізованого збору 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. 

15.7.Організувати місця для обробки рук антисептичними засобами на вході 

до всіх приміщень закладу, позначивши яскравими вказівниками про правила та 

необхідність дезінфекції рук (банером, наклейкою тощо). 

15.8. Забезпечити у санітарних кімнатах наявність рідкого мила, 

антисептичних засобів для рук та паперових рушників (або електросушарок для 

рук) 

15.9. Організувати очищення та дезінфекцію поверхонь (в тому числі дверних 

ручок, столів, місць для сидіння, перил тощо) після проведення занять у кінці 

робочого дня. 

 

16.. Класним керівникам, вчителям-предметникам: 

16.1. Проводити опитування учасників освітнього процесу перед початком 

занять щодо їх самопочуття та наявності симптомів респіраторної хвороби. 

16.2. Вжити заходів щодо ізоляції здобувачів освіти в спеціально 

відведеному приміщенні закладу, у випадку виявлення ознак гострої 

респіраторної хвороби, інформування батьків (інших законних представників) та 

приймати узгоджене рішення щодо направлення до закладу охорони здоров’я. 

16.3. Зобов’язати учасників освітнього процесу носити маску або респіратор 

під час пересування у приміщеннях закладу освіти, окрім учнів 1-4 класів. 

16.4. Рекомендувати педагогам в регіонах, що відносять до 

«помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки в процесі викладання навчальної 

дисципліни використовувати захисні щитки. 

16.5.Забезпечити організацію мінімального пересування здобувачів освіти 

між навчальними кабінетами, аудиторіями, зокрема шляхом проведення занять 

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

(кабінеті), застосовувати модульний підхід до організації вивчення дисциплін 

тощо. 

16.6.Організувати, за можливості, проведення занять з окремих предметів 

на відкритому повітрі. 

16.7. Проводити заняття у класах  лише для окремих класів(груп). 

16.8.Здійснювати провітрювання впродовж не менше 10 хвилин після 

кожного навчального заняття. 

16.9. Забезпечити безпеку дітей при провітрювані шляхом встановлення 

замків та фізичних обмежувачів на вікна. 

16.10. Організувати питний режим здобувачів освіти з допомогою 

використання індивідуальних ємностей для рідини або фасованої питної 

продукції. 

 

              Директор ЗЗСО                                                        Бачинська Н.А. 


