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Розд л I
Загальн положення

1

Цей
регламент
(дал
Регламент)
визначає
протиеп дем чн вимоги до заклад в загальної
середньої осв ти, виконання яких спрямоване на
запоб гання ускладнення еп дем чної ситуац ї та
гарантування
безпечного
перебування
ус х
учасник в осв тнього процесу в заклад загальної
середньої осв ти, який функц онує в умовах
напруженої еп дситуац ї.
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3

Документ розроблений на п дстав наступних
законодавчих та нормативних акт в:
постанови Головного державного сан тарного
л каря України в д
30.07.2020
№
42
«Про
затвердження Тимчасових рекомендац й щодо
орган зац ї протиеп дем чних заход в у закладах
осв ти в пер од карантину в зв’язку з поширенням
коронав русної хвороби (СОVID-19);
постанови Головного державного сан тарного
л каря України в д
02.06.2020
№
32
«Про
затвердження Тимчасових рекомендац й щодо
орган зац ї протиеп дем чних заход в у закладах
громадського харчування на пер од карантину в
зв’язку з поширенням коронав русної хвороби
(СОVID-19);
- Сан тарного регламенту для заклад в загальної
середньої осв ти;
- лист в МОН в д 29.07.2020 № 1/9-406 «Про п дготовку
заклад в до нового
навчального року та
опалювального сезону в умовах адаптивного
карантину» та в д 05.08.2020 №
1/9-420
«Щодо
орган зац ї роботи заклад в загальної середньої
осв ти у 2020/2021 навчальному роц ».

Кер вник
закладу
загальної
середньої
осв ти
є
в дпов дальним за дотримання вимог цього Регламенту.
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АДАПТИВНИЙ КАРАНТИН
чотири зони залежно в д темп в
поширення COVID-19
Зелений",
"жовтий"
"помаранчевий"
р вень
еп дем чної
небезпеки
в дв дування заклад в
осв ти
здобувачами
загальної
середньої
осв ти дозволено в
звичайному
режим
(масковий режим).
"

Червоний" р вень
еп дем чної небезпеки в дв дування заклад в
осв ти здобувачами
загальної середньої
осв ти заборонено,
осв тн й процес
забезпечується
виключно з
використанням
технолог й
дистанц йного
навчання.
"
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Розд л II
Забезпечення кер вником закладу осв ти
виконання вимог щодо створення
безпечного осв тнього середовища
Кер вник закладу загальної середньої осв ти зобов’язаний:

1.

зд йснити оц нку ризик в щодо спроможност закладу осв ти забезпечити
належне виконання заход в, спрямованих на запоб гання ускладнення
еп дем чної ситуац ї внасл док поширення коронав русної хвороби (СОVID-19).
Наказом закладу осв ти:
орган зувати та забезпечити проведення вс х необх дних протиеп дем чних
заход в;
розпод лити обов’язки та призначити в дпов дальних ос б;
затвердити граф ки проведення протиеп дем чних заход в.

1.1.

Орган зувати роботу з персоналом:
про нформувати про правила орган зац ї осв тнього процесу, в дв дування
закладу осв ти та перебування в ньому в умовах проф лактики
розповсюдження коронав русної хвороби (СОVID-19);
забезпечити дотримання маскового режиму прац вниками закладу;
використання захисних масок п д час пересування прим щеннями закладу;
перед початком роботи проводити температурний скрин нг ус м
прац вникам закладу загальної середньої осв ти;

1.2.

5

не допускати на робоче м сце прац вник в, у яких при проведенн
температурного скрин нгу виявлено температуру т ла понад 37,2 °С або
ознаки респ раторних захворювань;
не допускати до роботи персонал,
визначений таким, який потребує
само золяц ї в дпов дно до галузевих
стандарт в у сфер охорони здоров'я;
проведення нструктажу для прац вник в
щодо
запоб гання
поширенню
коронав русної
нфекц ї
(COVID-19),
дотримання правил респ раторної г г єни
та протиеп дем чних заход в;
допуск до роботи персоналу заклад в
осв ти
зд йснювати
за
умови
використання засоб в ндив дуального
захисту (респ ратора або захисної маски,
у тому числ виготовлених самост йно)
п сля
проведення
термометр ї
безконтактним
термометром
з
занесенням до Журналу проведення
температурного скр н нгу прац вник в
(додаток 1);
орган зац я регулярної комун кац ї з
батьками учн в для з’ясування стану
здоров'я учн в.
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1.3.

Орган зувати роботу з батьк вською громадськ стю:
про нформувати про правила орган зац ї осв тнього процесу, в дв дування
закладу осв ти та перебування в ньому в умовах проф лактики
розповсюдження коронав русної хвороби (СОVID-19);
надати роз'яснення батькам здобувач в осв ти щодо необх дност
впровадження в заклад осв ти обмежувальних заход в щодо в дв дування
закладу осв ти сторонн ми особами;
про нформувати батьк в про переважно дистанц йне, за допомогою будьяких засоб в зв'язку, сп лкування педагог чних прац вник в з ними;
про нформувати батьк в ( нших законних представник в) про наявн сть
ознак гострої респ раторної хвороби в школяра та прийняти узгоджене
р шення щодо направлення до закладу охорони здоров'я;

про нформувати батьк вську
громадськ сть закладу про наступн
способи орган зац ї питного режиму в
заклад в умовах адаптивного
карантину:
1)
батьки щоденно забезпечують д тей
питною негазованою водою в пляшц
ємн стю не менше 0,5 л.;
2)
ф зична особа-п дприємець забезпечує
на харчоблоц охолоджену, кип’ячену воду;
3) можлив сть придбання д тьми фасованої
питної негазованої води у буфет закладу;
запропонувати
батькам
учн в
забезпечувати щоденно своїх д тей
питною негазованою водою в пляшц
ємн стю не менше 0,5 л.;
визначитися
з
батьк вською
громадськ стю
закладу
щодо
забезпечення д тей ндив дуальним або
одноразовим посудом у раз орган зац ї
питного режиму ншим способом.
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Орган зувати прийом учн в до закладу та за потреби тимчасову
золяц ю:
розробити маршрути руху здобувач в осв ти (зад юються вс можлив
входи в прим щення закладу);
скласти граф к, за яким в дбуватиметься допуск здобувач в осв ти до
закладу, запоб гаючи утворенню скупчення учасник в осв тнього
процесу;
прийом учн в зд йснювати за наявност захисної маски або респ ратора
при вход до прим щень закладу;

орган зувати силами педагог чного складу закладу осв ти перед
початком занять опитування учасник в осв тнього процесу щодо їх
самопочуття та наявност симптом в респ раторної хвороби;
тимчасово золювати (за в дсутност батьк в) здобувач в осв ти в
спец ально в дведене прим щення закладу в раз виявлення ознак
гострої респ раторної хвороби
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Кер вник закладу загальної
середньої осв ти забезпечує:

2.

управл ння
контроль
за
дотриманням правил еп дем чної
безпеки в закладах осв ти в
умовах напруженої еп дситуац ї;
розроблення алгоритм в д й на
випадок надзвичайної ситуац ї,
пов'язаною з реєстрац єю випадк в
захворювання на коронав русну
хворобу
(COVID-19)
серед
здобувач в осв ти та прац вник в
закладу осв ти;
завершення
ремонтних
та
проф лактичних роб т у заклад ;
зд йснення
прибирання
ус х
навчальних
прим щень
та
прилеглої територ ї закладу осв ти
(дез нфекц я поверхонь, перев рка
в кон
щодо
забезпечення
наскр зного
та
кутового
пров трювання;
в дкриття
та
дез нф кування
жалюз йних
реш ток на отворах вентиляц йної
системи, ф льтр в кондиц онер в
тощо);
створення умов для м н м зац ї
ризику нф кування (наприклад,
визначення
прим щень
для
окремого збер гання верхнього
одягу/взуття для р зних в кових
груп учн в, прац вник в закладу
осв ти;
встановлення
бактерицидних
ламп),
зб льшення
в льного
простору
в
навчальних
прим щеннях (прибирання зайвих
мебл в, устаткування, килим в,
м’яких грашок тощо);
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орган зац ю
централ зованого
збору
використаних
засоб в
ндив дуального захисту, паперових серветок в окрем контейнери (урни) з
кришками та пол етиленовими пакетами з подальшою утил зац єю зг дно
з укладеними угодами на вив з твердих побутових в дход в;
проведення навчання прац вник в щодо одягання, використання, зняття
засоб в ндив дуального захисту, їх утил зац ї, контроль за виконанням цих
вимог;
необх дн умови для дотримання прац вниками правил особистої г г єни
(рукомийники, мило р дке, паперов рушники (або електросушарки для
рук), антисептичн засоби для обробки рук тощо);
обмеження щодо проведення масових заход в (нарад, збор в тощо) у
закритих прим щеннях (окр м заход в необх дних для забезпечення
функц онування заклад в осв ти - проведення педагог чних рад, зас дань
ректорат в, конкурсних ком с й, конференц й трудового колективу тощо);
медичн пункти закладу необх дними засобами та обладнанням
(безконтактними
термометрами, дез нфекц йними, в тому числ
антисептичними засобами для обробки рук, засобами особистої г г єни та
ндив дуального захисту);
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розм щення нформац ї (плакат в/банер в, пам’яток) про необх дн сть
дотримання респ раторної г г єни та етикету кашлю (зразки пам'яток
додаються);
ус х прац вник в закладу засобами ндив дуального захисту з розрахунку
1 захисна маска на 3 години роботи (засоби ндив дуального захисту
мають бути в наявност з розрахунку на 5 робочих дн в, у т.ч. на 1 робочу
зм ну - безпосередньо на робочому м сц прац вника);
орган зац ю на вход до вс х прим щень закладу м сць для обробки рук
антисептичними засобами. М сця для обробки рук позначити яскравим
вказ вником про правила та необх дн сть дез нфекц ї рук (банер, наклейка
тощо);
рац ональне використання запасних
виход в з закладу осв ти, використання
розм тки на п длоз , що полегшує
орган зац ю двостороннього руху
коридорами, виокремлення зон
перем щення для р зних в кових
категор й здобувач в осв ти;

наявн сть р дкого мила, антисептичних засоб в для рук та паперових
рушник в (або електросушарок для рук);
проведення щоденного вологого прибирання ус х прим щень та
обладнання закладу, у тому числ п дв коння, п длоги, опалювальних
прилад в (реш ток), мебл в, класних дошок;
проведення дез нфекц ї поверхонь (в тому числ дверних ручок, стол в,
м сць для сид ння, перил тощо) п сля проведення занять у к нц робочого
дня;
проведення пров трювання впродовж не менше 10 хвилин п сля кожного
навчального заняття;
розм щення на територ ї закладу, у коридорах, рекреац ях контейнер в/
урн з кришкою для використаних масок з ч ткою яскравою в дм ткою
«ВИКОРИСТАНІ МАСКИ ТА РУКАВИЧКИ»;
в дстань м ж столами не менше 1,5 м та розм щення за столом не б льше
4-х ос б при орган зац ї харчування;
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за можливост

проведення занять

з окремих предмет в на в дкритому
пов тр

за сприятливих погодних

умов;
закр плення

за

навчальних
м н м зац ї

класами

певних

каб нет в

для

пересування

учн в

у

прим щеннях закладу осв ти;
безпереб йне

водопостачання

закладу та контроль за як стю та
безпекою питної води;
чистоту

та

справн сть

систем

вентиляц ї;
утримування

вентиляц йних

канал в у прим щеннях закладу в
робочому стан ;

from
Principal
прац
вник вthe
п’ятиденним
запасом
засоб в ндив дуального захисту та
дез нф куючих засоб в;
наявн сть

у

к лькост

заклад

достатньої

р дкого

мила

та

паперових рушник в;
неможлив сть

проникнення

на

територ ю закладу сторонн х ос б;
за

еп дем чними

проведення

показаннями

дез нсекц ї

та

дератизац ї;
в дв дування

у

(

раз

крайньої

потреби) закладу осв ти будь-якою
особою виключно п сля огляду
дозволу

медичного

закладу за наявност

прац вника
респ ратора

або захисної маски та з в дпов дним
записом у спец ально заведеному
Журнал в дв дувач в закладу.
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3.

Кер вник закладу на

пер од адаптивного
карантину зд йснює
контроль
за орган зац єю питного
режиму за наступними
вар антами:
1)

шляхом щоденного надання

батьками д тям питної
негазованої води в пляшц
ємн стю не менше 0,5 л;
2)

наявн стю на харчоблоц

охолодженої, кип’яченої води
у ємност для питного режиму,
яка видається учням на
вимогу.
3)

придбання д тьми

фасованої води питної
негазованої у буфет закладу;
за роботою шк льного
буфету;
за орган зац єю харчування
учн в закладу;
за дотриманням правил
еп дем чної безпеки в
заклад осв ти,
використанням
прац вниками засоб в
ндив дуального захисту та
дез нф куючих засоб в.
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Кер вник закладу на пер од адаптивного карантину
забороняє:
4.

допуск до закладу осв ти батьк в або супроводжуючих ос б, кр м ос б, як
супроводжують ос б з нвал дн стю;
орган зац ю мультипроф льного харчування за типом «шведського
столу»;
орган зац ю харчування шляхом самообслуговування;
використання багаторазових рушник в;
використання м’яких (м’яконабивних) грашок;
використання килим в з довгим ворсом;
розм щення на п дв конн навчальних прим щень рослин, як
перешкоджають доступу прямого сонячного св тла;
проведення масових заход в (вистав, свят, концерт в тощо) за участ
учн в б льш н ж одного класу та за присутност громадськост ;
проведення батьк вських збор в (окр м тих, що проводяться
дистанц йно);
заборонити питний режим здобувач в осв ти через питн фонтанчики;
заборонити в льнийдоступ здобувач в осв ти до бачк в (ємностей) з
питною водою та до в дпов дного посуду (чашки, склянки, в т.ч.
одноразов ).

Кер вник закладу терм ново нформує департамент
осв ти про випадки нфекц йних захворювань або
п дозру на нфекц йне захворювання в заклад осв ти.
5.
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6.

Орган зац я безпечного осв тнього процесу

Кер вник закладу загальної
середньої осв ти:

1.

Забезпечує орган зац ю
осв тнього процесу з урахуванням:
1.1.

вимог соц ального дистанц ювання;
регулярного мон торингу та анал зу
в дв дування занять учнями з метою
раннього виявлення зб льшення
захворюваност та нформування служби
громадського здоров'я у випадку р зкого
зб льшення;
дотримання норматив в наповнюваност
клас в та нших вимог законодавства про
осв ту.

Враховує рекомендац ї
М н стерства осв ти науки України
та департаменту осв ти
Житомирської м ської ради:
1.2.

запровадити гнучку структуру навчального року,
передбачивши можлив сть внесення зм н до
терм н в
проведення
кан кул,
початку
та
завершення навчальних семестр в, з урахуванням
еп дем олог чної ситуац ї;
запропонувати батькам учн в, як належать до
категор й, яким не рекомендовано перебування в
закладах осв ти (особам з хрон чними легеневими
хворобами; особам, як мають розлади мунної
системи; особам з захворюванням на цукровий
д абет тощо), продовжити навчання за формами
здобуття осв ти, що максимально в дпов дають
потребам їхнього захисту та безпеки (наприклад,
педагог чний патронаж, екстернатна, с мейна
(домашня)
або дистанц йна форми здобуття
осв ти);
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зд йснювати осв тн й процес:
-

у 1-5, 11-х класах за класно – урочною системою;
у

х

6-10-

класах за технолог ями зм шаного

та дистанц йного навчання,

пропонований список предмет в для зд йснення навчання за технолог ями
дистанц йної осв ти: музичне

мистецтво, образотворче мистецтво, стор я,

громадянська осв та, ф зична культура, трудове навчання, нформатика, основи
здоров’я, мистецтво, Я Україна, Всесв т/ Я досл джую св т;
-

за р зними формами навчання: екстернат, виб рковий екстернат для учн в 11-х

клас в, педагог чний патронаж, домашнє

с мейне) навчання

(

за заявою

(

батьк в);
-

винести на дистанц йну форму навчання вар ативну частину навчального

плану з урахуванням можливостей навчального закладу;
з

метою

забезпечення

використовувати велик

соц альної

прим щення

дистанц ї

пд

зокрема, актов

(

час

навчання

зали, рекреац ї,

коридори, адаптован для потреб навчання);
за сприятливих погодних умов забезпечувати проведення занять з окремих
предмет в, груп подовженого дня на в дкритому пов тр ;
проводити навчальн заняття з окремих предмет в або в окрем навчальн
дн у п дгрупах, використовуючи технолог ї зм шаного навчання;
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виявити

р вень

опанування

учнями

навчального матер алу, яким учн оволод вали
п д час карантинних обмежень самост йно або
з використанням технолог й дистанц йного
навчання, визначити необх дн сть орган зац ї
повторення цього матер алу, спланувати та
орган зувати систематизац ю та узагальнення
навчального матер алу, актуал зац ю окремих
тем,

передбачити

диференц йованих

визначення

навчальних

завдань

з

урахуванням р вня засвоєння попереднього
матер алу учнями тощо;
уникати

орган зац ї

вимагають

вид в

д яльност

безпосереднього

,

що

ф зичного

контакту м ж учнями;
зменшити
уникати

к льк сть

групових

тактильний
зустр ч

комун кац йних
гор,

контакт,

що

вправ,

передбачають

проводити

ранков

з дотриманням соц альної дистанц ї,

за можливост на св жому пов тр тощо;
у раз орган зац ї роботи груп подовженого дня
перебування

в

них

учн в

прац вник в

забезпечити

педагог чних
з

дотриманням

правил зг дно з Тимчасовими рекомендац ями
щодо орган зац ї протиеп дем чних заход в у
закладах осв ти в пер од карантину в зв'язку з
поширення коронов русної хвороби (СОVID-19),
затвердженими

постановою

Головного

державного сан тарного л каря України, та
в дпов дними рекомендац ями МОН;
нш

,

що будуть надан

цього Регламенту
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п сля затвердження

Кер вник закладу сп льно з ф зичною
особою-п дприємцем, яка орган зовує
харчування у заклад осв ти, забезпечуює:
7.

ус х
прац вник в
харчоблоку
засобами
ндив дуального захисту з розрахунку 1
захисна маска на 3 години роботи,
одноразовими рукавичками, як необх дно
зм нювати п сля кожної д ї (виробничого
процесу на харчоблоц їдальн ), не пов'язаних
м ж собою (засоби ндив дуального захисту
мають бути в наявност з розрахунку на 5
робочих дн в, у т.ч. на 1 робочу зм ну безпосередньо
на
робочому
м сц
прац вника);
прац вник в їдальн , як видають страви або
зд йснюють
розрахунок,
засобами
ндив дуального захисту: захисною маскою
або респ ратором, захисними окулярами або
захисним
щитком,
одноразовими
рукавичками;
умови для дотриманням прац вниками
правил особистої г г єни (рукомийники, мило
р дке, паперов рушники (або електросушарки
для рук), антисептичн засоби для обробки рук
тощо;
орган зац ю для прац вник в їдальн навчання
щодо одягання, використання, зняття засоб в
ндив дуального захисту, їх утил зац ї;
наявн сть у достатн й к лькост сан тарного та
спец ального одягу у прац вник в харчоблоку;
наявн сть маркування на сан тарному та
спец альному одяз прац вник в харчоблоку;
виконання
вимог
щодо
маркування,
використання, збер гання
сан тарного та
спецодягу, а в умовах напруженої еп дситуац ї
- щоденну їх зам ну п сля використання;
контроль за наявн стю зм нного взуття
прац вник в харчоблоку (взуття закрите,
п ддається миттю та обробц );
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п дтримку пост йно д ючих процедур, що
базуються на основних принципах системи
управл ння безпечн стю харчових продукт в
(НАССР);
орган зац ю гарячого харчування у заклад
в дпов дно до чинних прим рних меню;
орган зац ї оптимального питного режиму в
заклад осв ти;
наявн сть
на
харчоблоц
кип’яченої,
охолодженої води в ємност для питного
режиму для учн в закладу (на вимогу в раз
в дсутност у дитини води в пляшц );
наявн сть у шк льному буфет
закладу
фасованої питної негазованої води;
при прийом
продукт в харчування та
продовольчої сировини до закладу осв ти
м н м зують контакти з постачальниками
(визначити окреме м сце прийому продукт в
харчування та продовольчої сировини,
забезпечити зам ну засоб в ндив дуального
захисту, сан тарного одягу та обробку
прим щення нев дкладно п сля прийняття
продукт в
харчування
та
продовольчої
сировини);
доставку
продукт в
харчування
та
продовольчої
сировини
в
прим щення
харчоблоку перед початком процесу їх
обробки, приготування та видач ;
приймання їж прац вниками харчоблоку
закладу в спец ально в дведеному прим щенн
п сля зак нчення технолог чного процесу
приготування страв та їх видач з харчоблоку
для харчування д тей;
використовування окремого обладнання для
сирої та готової продукц ї;
щоденне миття об дн х стол в гарячою водою
з кальцинованою содою та милом, а п сля
кожного прийому їж протирання вологими
чистими
серветками
з
використанням
антисептика для обробки поверхонь;
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миття та дез нф кування стол в, ванн, нвентарю п сля зак нчення роботи;
прожарювання металевого нвентарю п сля миття в жаров й шаф ;
дотримання граф ку видач їж з харчоблоку та м н м зац ю скупчень
прац вник в;
прийом продукт в, що можуть бути поставленими в заклад
в
ндив дуальному пакетуванн , виключно ндив дуально упакованими;
щоденну зам ну сан тарного та спецодягу;
обов’язкову обробку рук дез нф куючим засобом п сля роботи з
необробленими продуктами або зовн шньою тарою, при зм н
технолог чної операц ї, п сля в дв дування туалету;
контроль
за
своєчасним
проходженням
медичного
огляду
проф лактичних медогляд в в дпов дно до чинного законодавства;
виконання умов договору про закуп влю послуг (послуги їдалень) за
державн кошти;
облаштування захисного екрана (пол етиленової пл вки) на прилавках
буфет в та на столах видач їдалень м ж прац вниками та в дв дувачами;
обслуговування в шк льному буфет двома прац вниками, один з яких
видає продукц ю, другий – проводить розрахунок;
в дпуск буфетної продукц ї в одноразов й упаковц ;
нанесення розм тки в зон буфету для дистанц ї з метою уникнення
скупчення учн в;
харчування учн в групувати по класах;
вживати заходи з недопущення черг в їдальн та буфет ;
миття п длоги та миття дез нфекц ю об дн х стол в проводити п сля
кожного прийому їж .
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Розд л III
Дотримання протиеп дем чних вимог
прац вниками закладу осв ти
Медичний прац вник закладу осв ти
(у раз його в дсутност - нший прац вник, визначений
наказом кер вника закладу, який пройшов в дпов дний
нструктаж):
1.

Зобов’язаний
налагодити т сний контакт з спец ал стами закладу охорони здоров’я;
у раз виявлення хворого д яти в дпов дно до Пам’ятки (додаток 2)
проводити щоденну термометр ю прац вникам закладу.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Morbi
vulputate tincidunt eros vel
vestibulum. Nulla feugiat hendrerit
venenatis. Aliquam ultricies.

Забезпечує:
проведення мон торингу стану здоров'я учн в (сп льно з педагог чним
складом закладу) прац вник в закладу осв ти шляхом
проведення термометр ї та опитування щодо самопочуття;
орган зац ю регулярної комун кац ї з батьками учн в для з’ясування
стану здоров'я здобувач в осв ти;
проведення навчання прац вник в правил використання засоб в
ндив дуального захисту;
виконання вимог щодо наявност , маркування, умов збер гання та
використання за призначенням сан тарного та спец ального одягу,
нвентарю для прибирання, мийних дез нфекц йних засоб в;
повну готовн сть спец ально в дведеного прим щення в дпов дно до
вимог утримання в ньому здобувача осв ти в раз виявлення в нього
ознак гострої респ раторної хвороби;
у м сцях миття рук наявн сть пам’яток – схем щодо дотримання
правил як сного миття рук та г г єн чної обробки рук персоналу;
ведення Журналу в дв дувач в закладу осв ти, у якому зазначати ПІБ
особи, дату, ц ль перебування, результати в зуальної наявност ознак
нфекц йних захворювань, результати температурного скрин нгу, час
та м сце перебування в заклад , коло контактних ос б (п д особистий
п дпис медичного прац вника закладу) (додаток 3);
ф ксування кожного випадку пог ршення стану здоров’я д тей та
прац вник в закладу.
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Контролює:

дотримання правил використання засоб в
ндив дуального захисту; приготування
дез нф куючих розчин в у спец ально
промаркованих ємностях з дотриманням
Регламенту використання деззасоб в;
щоденно як сть продукт в, що надходять до
їдальн , умови їх збер гання, дотримання
терм н в
реал зац ї
й
технолог ї
виготовлення
страв,
дотримання
сан тарно-протиеп дем чного режиму на
харчоблоц , фактичне виконанням меню за
меню-розкладками, що м стять к льк сн
дан про рецептуру справ;
дотримання правил особистої г г єни
персоналом
харчоблоку,
наявн сть
гн йничкових
захворювань
гострих
респ раторних
нфекц й у прац вник в
харчоблоку з в дпов дною ф ксац єю в
Журнал здоров’я прац вник в харчоблоку;
наявн сть дов дки про стан здоров’я
дитини, яка була в дсутня у зв’язку з
перенесеним нфекц йним захворюванням
( нформац я про нфекц йн захворювання
надходить в д в дпов дних служб
та
вноситься та у форму (ф.060/о) «Журнал
обл ку нфекц йних захворювань»;
дотримання
протиеп дем чних
заход в
прац вниками закладу;
забезпечення в дпов дними прац вниками
сан тарно-дез нфекц йного
режиму
в
закладах осв ти в пер од карантину
(додаток 4);
орган зац ю питного режиму.
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Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Morbi
vulputate tincidunt eros vel
vestibulum. Nulla feugiat hendrerit
venenatis. Aliquam ultricies.

2.

Фах вець з охорони прац

:

розробляє нструкц ї;
забезпечує обстеження грових та спортивних майданчик в на
виявлення несправного обладнання;
забезпечує проведення позапланового та ц льового нструктаж в з
безпеки життєд яльност для прац вник в в умовах карантину;
з метою запоб гання скупчень прац вник в делегує проведення
нструктаж в з ОП кер вникам структурних п дрозд л в закладу осв ти
шляхом самоосв ти з в дм ткою у в дпов дному Журнал (п д
особистий п дпис прац вника про проведення в дпов дного
нструктажу);
забезпечує контроль за дотриманням нструкц й з ОП прац вниками
закладу осв ти.
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3.

Педагог чний прац вник закладу осв ти:

Зобов’язаний:
використовувати засоби ндив дуального захисту (респ ратор або
захисна маска);
регулярно мити руки з р дким милом або обробляти їх
спиртовм сними антисептиками не р дше н ж раз на 2 години та
п сля в дв дування громадських м сць, використання туалету,
прибирання, чхання, сякання, кашлю, витирання очей,
прич сування, у будь-яких нших випадках контакту в процес
роботи з предметами, що можуть забруднити (контам нувати)
руки;
утримуватись в д контакт в з особами, що мають симптоми
респ раторних захворювань – кашель, лихоманку, ломоту в т л
тощо;
само золюватись у раз виникнення симптом в респ раторних
захворювань;
дотримуватись Пам’ятки (додаток 5)
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проведення робочих нарад з прац вниками
закладу на св жому пов тр , дотримуючись
соц альної дистанц ї;
нформування щодо встановлених обмежень у
заклад осв ти при вход до закладу на оф ц йних
стор нках у мереж
Інтернет, соц альних
мережах;
використання засоб в ндив дуального захисту та
дез нф куючих засоб в прац вниками;
холодну та гарячу проточну воду у санвузлах;
облаштування диспенсер в
з паперовими
рушниками в санвузлах;
за
потреби
проф лактичний
ремонт
електрорушник в у санвузлах;
облаштування
диспенсер в
з туалетним
папером у санвузлах;
наявн сть у санвузлах антисептик в;
наявн сть у санвузлах р дкого мила;
маркування прибирального нвентарю в заклад ;
окрем прим щення, недоступн для учн в
сторонн х
в дв дувач в,
для
збер гання
прибирального нвентарю та приготування
дез нфекц йних розчин в;
перед входом у заклад скребачок, реш ток для
очищення взуття;
вид лення окремого прим щення для тимчасової
(оч кування
батьк в, л каря) золяц ї учн в з
ознаками гострих респ раторних захворювань;
роботу закладу таким чином, щоб зменшити
контакт м ж учнями р зних клас в (класн заняття
та перерви в р зн години);
зменшення до м н мальної к лькост к мнатних
рослин (вазон в) у навчальних аудитор ях - для
покращення доступност поверхонь для вологого
прибирання та дез нфекц ї.
нформувати медичного прац вника, батьк в та
адм н страц ю закладу про учн в, у яких наявн
ознаки
респ раторних
захворювань
або
п двищення температури т ла понад 37,2°С з
подальшою золяц єю учня, не допускаючи
тривожних в дчутт в у дитини та враховуючи її
психолог чний стан;
вс протиеп дем чн заходи, спрямован на захист
д тей (термометр я, навчання обробки рук
антисептиком, миття рук, навчання правил
етикету кашлю тощо), проводити в гров й форм
(для
учн в 1-4 клас в) та основ власного
прикладу.
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Забезпечує:

перед початком занять проведення опитування учасник в осв тнього
процесу щодо їх самопочуття та наявност симптом в респ раторної
хвороби;
наскр зне пров трювання навчальних прим щень (спортивної зали,
майстерень) до початку занять п сля їх зак нчення;
пров трювання навчальних прим щень на перервах (за в дсутност д тей
у прим щеннях) в дпов дно до погодних умов (додаток 6);

пров трювання каб нет в психолог чної служби;
процес орган зац ї харчування, що дозволяє м н м зувати к льк сть д тей,
як харчуються одночасно або одночасно перебувають за одним столом;
належний догляд за чистотою та безпекою к мнатних рослин, що не
перешкоджають доступу прямого сонячного св тла;
збер гання дидактичних матер ал в та пос бник в у максимально
закритих шафах;
в дсутн сть у прим щеннях, де перебувають д ти, предмет в, що не
п ддаються обробц та дез нфекц ї;
контроль за ндив дуальним використанням д тьми одягу та речей
(скоротити до м н муму збер гання спортивного та зм нного одягу/ взуття
учн в у прим щенн закладу);
контроль за наявн стю в д тей питної негазованої води в пляшц ємн стю
не менше 0,5 л.
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4.

Прибиральник службових прим щень
забезпечує:

щоденну дез нфекц ю поверхонь, а саме:
- мебл в, обладнання, опалювальних прилад в, п дв конь,
ст н тощо;
- дверних ручок, поручн в з окремих ємностей;
- п длоги прим щень 1 раз наприк нц кожного дня, у
санвузлах – 2 рази на день з застосуванням дозволених
до використання дез нфекц йних засоб в, злиття води
п сля прибирання в ун таз з наступною дез нфекц єю
останнього;
прибирання сан тарних вузл в п сля кожної перерви й
щоденно в к нц робочого дня з використанням
дез нф куючих засоб в, що зареєстрован в дпов дно
до вимог Порядку державної реєстрац ї
(перереєстрац ї) дез нфекц йних засоб в,
затвердженого постановою Каб нету М н стр в
України в д 03 липня 2006 року № 908;
вологе прибирання навчальних та навчальновиробничих прим щень п сля зак нчення останнього
навчального заняття або п сля кожної навчальної
зм ни (у раз орган зац ї в заклад осв ти зм нного
навчання), спортивних зал в – п сля кожного
навчального заняття та п сля зак нчення навчальних
занять та секц й;
пров трювання рекреац й, коридор в, вестибюл в,
актової зали, санвузл в, об дньої зали, б бл отеки;
виконання вимог щодо маркування,
використання,збер гання спецодягу, а в умовах
напруженої еп дситуац ї - щоденну їх зам ну п сля
використання;
виконання вимог маркування та збер гання
нвентарю дляприбирання, мийних та деззасоб в у
недоступному для учн в м сц .
5.

Дв рник закладу осв ти

та призначен в дпов дальн особи 2 рази на день,
зокрема вранц за 1-2 години до приходу учн в,
забезпечують:
обстеження територ ї на наявн сть небезпечних
для здоров’я д тей предмет в;
у раз неможливост терм нової л кв дац ї загрози
огородження небезпечних м сць та вжиття заход в
щодо недопущення до них д тей;
вологу обробку поверхонь грового обладнання
на спортивному майданчику.
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Розд л IV
Рекомендац ї щодо виконання
протиеп дем чних вимог
батьками
проводити термометр ю та оц нювати стан здоров’я
дитини перед виходом з дому;
за наявност ознак захворювання та/або п двищення
температури т ла
в дмовлятися в д в дв дування
дитиною закладу осв ти та попереджати про зм ни в
стан здоров’я дитини класовода, класного кер вника
або медичного прац вника закладу осв ти;
у раз необх дност залишити дитину вдома не через
хворобу
нформувати напередодн
класовода,
класного кер вника про в дсутн сть дитини в заклад
осв ти;
забезпечити дитину респ ратором або захисною
маскою, контролюючи правильн сть одягання
(одягати так, щоб були покрит н с та рот);
нести персональну в дпов дальн сть за правдив сть
нформац ї про стан здоров’я дитини;
розум ти, що заклад осв ти працює в умовах
адаптивного карантину, усв домлювати, що нфекц я
СОVID-19 може бути занесена до закладу загальної
середньої осв ти будь-якою особою (дитиною, її
батьками
або
ншими
членами
родини,
прац вником) з безсимптомним (субкл н чним)
характером переб гу захворювання (не визначається
температурним скрин нгом та в зуальним оглядом);
дотримуватися розробленої Пам’ятки (додаток 7).
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