
 Глинська спеціальна школа

НАКАЗ   
     31.08.2020                                                                                           №

Про тимчасовий порядок  організації 
освітнього процесу в закладі
 із урахуванням епідеміологічної ситуації

         Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 28.08.2020
за №1/9-490 «Щодо створення безпечних умов щодо організації освітнього
процесу у 2020-2021 навчальному році», листа Департаменту освіти і науки
Сумської  обласної  державної  адміністрації  від  31.08.2020  року  №  04.1-
13/3723 «Щодо створення безпечних умов організації освітнього процесу у
2020/2021  навчальному  році»,  з  метою  посилення  профілактичної  роботи
щодо  попередження  поширення  коронавірусної  хвороби  (COVID-19)  на
період карантину,  з урахуванням епідеміологічної ситуації,
 НАКАЗУЮ: 

1. Призначити  лікаря  закладу  Лещенко Л.С.  відповідальною особою за
координацію  проведення  інформаційних  заходів  з  профілактики
розповсюдження  коронавірусної   хвороби  та  інших  респіраторних
захворювань.

2. Класоводам, класним керівникам та вихователям:
2.1.  Провести  інструктажі  з  безпеки  життєдіяльності  учасників
освітнього  процесу,  правил  поведінки  у  закладі  освіти  в  умовах
карантину.

3. Заступнику директора з виховної роботи Скрибці Л.А. :
3.1. Розробити  інструкцію  з  охорони  праці  під  час  роботи

дезінфекційними   засобами   з  метою  запобігання  поширення
інфекції, спричиненої COVID-19 (Додаток 1)

4. Лікарю закладу Лещенко Л.С.:
4.1. Організувати зустріч працівників ЗО з медичними працівниками

з  метою  навчання  їх,  як  одягати,  використовувати,  знімати,
утилізувати  засоби  індивідуального  захисту  (далі-ЗІЗ)  та
дотримання заходів безпеки під час карантину.

4.2. Розробити заходи   тимчасового порядку організації  освітнього
процесу  в  закладі  з  урахуванням  епідеміологічної  ситуації.
(Додаток 2)

5. Розробити  разом  із  медпрацівником  алгоритм  дій  на  випадок
надзвичайної ситуації, пов’язаної з реєстрацією випадків захворювання
на  коронавірусну  хворобу  (COVID  -19)  серед  здобувачів  освіти  та�
працівників закладів освіти. (Додаток 3)

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор школи: _____________  С. КРИКУН



Додаток 1

Інструкція з охорони праці під час роботи з дезінфекційними
засобами з метою запобігання поширення інфекції, спричиненої

COVID-19
1. У  закладі для  прибирання  рекомендується  використовувати  миючий

засіб (мильно-содовий розчин – 1% при температурі води 600).
2. «Прибирання» вуличних  майданчиків  з  дезінфекційним засобом  є

недоцільним для профілактики розповсюдження інфекцій.
3. У кожному приміщенні має бути наявний графік прибирань.
4. При прибиранні слід пересуватись від чистих об’єктів до брудних та від

розташованих вище до розташованих нижче.
5. У період  підвищеної  захворюваності  на  гострі  респіраторні  інфекції

особливу  увагу  приділяти  обробці  висококонтактних  поверхонь  (ті
поверхні, до яких найчастіше торкаються руками).

6. Необхідно скласти та затвердити перелік високо контактних поверхонь
у кожному приміщенні ( наприклад ручки дверей з двох сторін, робочі
столи, клавіатури комп’ютерів, пульти, поручні, крани тощо).

7. Для  дезінфекції  поверхонь  слід  надавати  перевагу  протиранню
поверхонь серветкою, змоченою в дезінфекційному розчині. Серветка
має  бути  вологою від  засобу.  У  наявності  мають  бути  промарковані
серветки для протирання різних зон чистоти. Протирання поверхонь
потрібно здійснювати при відсутності дітей та за умови провітрювання
приміщень.

8. Миття  іграшок  проводиться  в  мильному  розчині  щоденно  після
завершення роботи. Усі іграшки, які знаходяться в закладі, мають бути
виготовлені з матеріалів, що можуть митися.

9. Миття  підлоги  в  загальних  приміщеннях,   душових  кімнатах  та
туалетах рекомендовано здійснювати з використанням деззасобу .

10.Прибирання приміщень слід  проводити тільки в побутових захисних
рукавичках. Допускається багаторазове використання таких рукавичок
за умови їх непошкодженої структури. Рукавички потрібно змінювати
при переході з однієї зони чистоти (від однієї групи поверхонь) до іншої
і  при  переході  з  миття  підлоги  до дезінфекції/миття  поверхонь.
Допустимо  використовувати  одну  пару  рукавичок  за  умови,  якщо
спочатку проходить  обробка  контактних  поверхонь,  а  потім  миття
підлоги, але не навпаки.

11.Весь прибиральний інвентар повинен мати чітке маркування відповідно
до  зони,  яку  ним прибирають.  Маркування  може  проводитись  як  за
допомогою  нанесення надписів  на  інвентар,  так  і  за  кольором.  При
маркуванні за  кольором,  «кодування» повинно  бути  зафіксовано
письмово  та  розміщено  в  кімнаті  для  зберігання  інвентарю  для
інформування персоналу.

12.Весь  прибиральний інвентар має  бути виготовлений з  матеріалу,  що
підлягає дезінфекції. Інвентар має бути чистим та непошкодженим.  14

Після  завершення  прибирання  весь  інвентар  слід  продезінфікувати:
твердий інвентар - методом зрошення або протирання; ганчірки/мопи 



за умови ручного прання) замочуються в дезінфекційному розчині на
час експозиції за  інструкцією до засобу з  наступним споліскуванням
водою.

13.Персонал, який проводить прибирання, повинен слідкувати за гігієною
рук  та  ретельно  мити  руки  з  милом після  зняття  рукавичок  та
завершення  прибирання.  У разі  відсутності  доступу  до  води  слід
обробити руки антисептиком.

14.На кожному об’єкті  повинна бути призначена відповідальна особа для
роботи з дезінфекційними розчинами. 

15.Дезінфекційні розчини готуються безпосередньо перед використанням
Дозволяється  використання  лише  дезінфекційних  засобів,  на  які  є
сертифікати якості, та які мають маркування стосовно придатності для
застосування у навчальних закладах.

16.  Весь прибиральний інвентар повинен зберігатися в спеціально
відведеному місці. Не можна зберігати прибиральний інвентар разом з
харчовими  продуктами,  біля  унітазів,  рукомийників,  навчального  та
технологічного обладнання. 

РОЗРОБЛЕНО:

Заступник директора з виховної роботи  ____________Л. СКРИБКА



Додаток 2

Заходи   тимчасового порядку організації освітнього процесу в закладі з
урахуванням епідеміологічної ситуації.

№
з/п

Заходи Відповідальн
а особа

Відмітка
про
виконанн
я

1 Призначити  особу,  відповідальну  за
координацію  проведення  інформаційних
заходів  з  профілактики  розповсюдження
коронавірусної   хвороби  та  інших
респіраторних захворювань.

Директор

2 Провести  інструктажі  з  безпеки
життєдіяльності  учасників  освітнього
процесу, правил поведінки у закладі освіти в
умовах карантину.

Вихователі,
класоводи,
класні
керівники

3 Провести зустрічі працівників ЗО з 
медичними працівниками з метою навчання 
їх, як одягати, використовувати, знімати, 
утилізувати засоби індивідуального захисту 
(далі-ЗІЗ) та дотримання заходів безпеки під 
час карантину.

Лікар
закладу

4 Розробити інструкцію з охорони праці під 
час роботи з дезінфекційними  засобами з 
метою запобігання поширення інфекції, 
спричиненої COVID-19.

ЗДВР

5 Забезпечити необхідні умови, щоб 
працівники та здобувачі освіти
дотримувалися правил особистої гігієни.

Лікар

6 Обмежити проведення масових заходів 
(нарад, зборів тощо) в закритих 
приміщеннях. Виняток – заходи, необхідні 
для забезпечення функціонування закладу. 
Наприклад, засідання педагогічних рад.

Директор

7 Забезпечити медпункт закладу необхідним 
обладнанням та медикаментами.

Директор

8 Розмістити інформацію (плакати, банери) 
про необхідність дотримання респіраторної 
гігієни та етикету кашлю.

ЗДВР

9 Розробити маршрут руху здобувачів освіти, 
використовуючи всі можливі входи до 
приміщень закладу, розвівши, по 
можливості, учнів початкової, середньої та 
старшої школи. 

ЗДНР, ЗДВР

10 Забезпечити раціональне використання Лікар 



запасних виходів із закладу освіти, розмітки 
на підлозі, що полегшує організацію 
двостороннього руху коридорами, 
виокремлення зон переміщення для різних 
вікових категорій здобувачів освіти.

11 Розробити план екстреного зв'язку для 
обміну інформацією з персоналом, батьками 
і учнями під час ускладнення епідемічної 
ситуації COVID-19.

Адміністраці
я 

12 Розглянути та затвердити на педагогічній 
раді Тимчасове положення щодо порядку 
організації освітнього процесу ЗЗСО в період
карантину.

ЗДНР

13 Розробити разом із медпрацівником алгоритм
дій на випадок надзвичайної ситуації, 
пов’язаної з реєстрацією випадків 
захворювання на короновірусну хворобу 
(COVID -19) серед здобувачів освіти та 
працівників закладів освіти.

ЗДВР

14 Запровадити гнучку структуру навчального 
року – передбачити можливість змінювати 
терміни канікул, початку і завершення 
семестрів з урахуванням епідемічної 
ситуації.

Директор 

15 Внести форми здобуття повної загальної 
середньої освіти під час пандемії до 
освітньої програми закладу ( очне навчання, 
дистанційне навчання).

ЗДНР

16 Видати відповідні накази до початку 
навчального року.

Директор 

Додаток 3



Алгоритм дій на випадок надзвичайної ситуації, пов’язаної з реєстрацією
випадків захворювання на коронавірусну хворобу (COVID -19) серед�

здобувачів освіти та працівників закладів освіти

І. Дії керівника ЗЗСО у разі виявлення у здобувача освіти ознак гострого
респіраторного захворювання
1.  У  разі  виявлення  у  здобувача  освіти  ознак  гострого  респіраторного
захворювання, до приїзду батьків або інших законних представників дитини,
здобувачі освіти знаходяться в масках постійно до вирішення питання щодо
направлення їх додому чи до закладу охорони здоров'я.

2. До прийняття відповідного рішення необхідно направити здобувача освіти
до спеціально відведеного приміщення ЗЗСО в супроводі працівника закладу
освіти (ним може бути медичний працівник закладу або, в разі відсутності
медичного працівника, класний керівник або інший працівник закладу (далі -
уповноважена особа), визначений керівником закладу або його заступником)
та  невідкладно  поінформувати  батьків  (інших  законних  представників).
Переконайтеся в  тому,  що батьки здобувача освіти знають,  як  зв'язатися з
уповноваженою  особою.  Ця  особа  має  бути  забезпечена  стандартними
засобами  захисту,  а  також  повинна  дотримуватися  заходів  безпеки  при
догляді за особами з підозрою на СОVID-19: носити маску і дотримуватися
необхідної дистанції.

У  разі,  якщо  дитина  налякана  і  болісно  переживає  власний  стан,
уповноважена особа має заспокоїти дитину і залишатися з нею в окремому
приміщенні,  що  добре  провітрюється,  не  знімати  маску  і  дотримуватися
дистанції.

3.  Медичний  працівник  або  уповноважена  особа  має  надіслати  екстрене
повідомлення  форми  058/о  про  підозру  на  інфекційне  захворювання  до
лабораторного центру (відповідного його підрозділу).

4. Медичний працівник або уповноважена особа закладу реєструє випадок в
журналі реєстрації форми 060/о.

5.  Медичний працівник або уповноважена особа телефонує батькам та/або
сімейному лікарю, викликає (за потреби) швидку допомогу, після прибуття
батьків  відправляє  з  ними  дитину  додому.  За  наявності  показань  для
госпіталізації швидка медична допомога доставляє дитину до стаціонару.

6. Медичний працівник або уповноважена особа співпрацює з епідеміологами
лабораторного центру в ході епідеміологічного розслідування і допомагає їм
визначати коло контактних осіб:

 які разом знаходилися у шкільному транспорті;

 які знаходилися разом в одному приміщенні (класі);

 які контактували в побуті.



7.  Ніхто  з  працівників  ЗЗСО,  у  тому  числі  медичний  працівник  чи
уповноважена особа, які опікуються підозрілим випадком або підтвердженим
випадком СОVID-19, не має права розголошувати імені хворого або того, у
кого підозрюють СОVID-19, задля збереження лікарської таємниці.

Обов'язок закладу освіти --  запобігати булінгу та стигматизації  у  зв'язку з
СОVID-19.

ІІ. Дії керівника ЗЗСО у разі отримання позитивного тесту на SARS-CoV-
2 у здобувача освіти
У  разі  отримання  позитивного  результату  тестування  на  SARS-CoV-2
здобувача освіти необхідно:

1) направити додому на самоізоляцію контактних осіб (клас, групу) (згідно з
Додатком  2  до  Стандартів  медичної  допомоги  «Коронавірусна  хвороба
(СОVID-19)») на 14 днів.

2) забезпечити позачергове проведення дезінфекції та генеральне прибирання
приміщення школи/класу, салону шкільного автобуса тощо;

3)  для  класу/групи,  яка  перебуває  на  самоізоляції,  організувати  освітній
процес за допомогою технологій дистанційного навчання;

4)  якщо  захворювання  на  СОVID-19  підтвердилося  і  в  контактних  осіб,
директор школи може прийняти рішення про організацію освітнього процесу
за  допомогою  технологій  дистанційного  навчання  для  кількох  класів  або
закладу освіти в залежності від наявності підтверджених випадків в одному
чи кількох класах;

5) медичний працівник закладу або уповноважена особа має співпрацювати з 
епідеміологами  лабораторного  центру  в  ході  епідеміологічного
розслідування.

ІІІ.  Якщо  на СОVID-19 захворів  учитель,  інший  працівник  ЗЗСО
необхідно:
1) працівники ЗЗСО, які перебували у контакті з особами, в яких лабораторно
підтверджено  захворювання  на  СОVID-19,  не  виходять  на  роботу  та
невідкладно звертаються за медичною допомогою;

2) якщо температура, кашель, нежить у працівника школи з'явилися під час
роботи, він має невідкладно залишити заклад освіти і звернутися до закладу
охорони  здоров'я  за  медичною  допомогою;  якщо  ж  у  нього  виникли  такі
небезпечні симптоми, як задишка, частий сухий кашель, біль у грудній клітці,
температура, яку складно знизити, виражена блідість чи синюшність шкіри,
повторне блювання,  необхідно викликати екстрену допомогу, попередивши
медиків, що є підозра на СОVID-19

У приміщенні, де знаходився хворий вчитель/працівник, слід провести поза
графіком провітрювання та дезінфекцію поверхонь.



IV. Інформування учасників освітнього процесу про випадок СОVID-19 у
ЗЗСО
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.

Попросіть,  у  разі  підозри,  контакту  чи  хвороби  на  СОVID-19
вчителів/працівників  школи  і  батьків  учнів  повідомляти  про  це
вчителя/медичного працівника/адміністрацію.

Нагадуйте  працівникам  школи  та  батькам  учнів  про  особливу  небезпеку
СОVID-19 та  необхідність  дотримуватися  дистанції,  регулярно мити  руки,
уникати скупчення людей, провітрювати приміщення.

Пояснюйте,  як  можна  зменшити  стрес:  більше  спілкуватися  з  рідними
телефоном або онлайн, займатися улюбленими справами.

Порадьте  батькам,  як  зробити  родинне  помешкання  безпечнішим  для
дорослих  та  дітей  (регулярно  дезінфікувати  поверхні  й  провітрювати
приміщення).

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


