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НАКАЗ  

 

26.08.2020 року                                                                                              № 32-г 

Про організацію освітнього процесу  

та протиепідемічних заходів  з 01.09.2020 року  

в період карантину у з’язку з поширенням  

короновірусної хвороби COVID -19 
 

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 «Про 

встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із 

значним поширенням гострої респіраторної хвороби СОVID-19, на виконання підпункту 3 пункту 

13 Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів 

діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи 

цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2016   № 

1400, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2016 р. за № 1623/29752, з 

урахуванням вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 16.03.2020 № 406 «Про 

організаційні заходи для запобігання поширенню короновірусу СОVID-19», на виконання 

постанови № 50 від 22.08.2020 року  Головного санітарного лікаря України та з метою забезпечення 

стійкого функціонування об’єктів освіти в умовах виникнення надзвичайної ситуації та збереження 

життя та здоров’я учасників освітнього процесу, 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Адміністрації Деснянського НВК і Морівської філії здійснювати щоденний контроль 

за виконанням протиепідемічних заходів. 

2. Допуск до роботи вчителів і працівників здійснюється за умови використання засобів 

індивідуального захисту (респіратора, захисного щитка або маски, в тому числі виготовленої 

самостійно) після проведення термометрії безконтактним термометром. 

3. При появі підвищеної температури тіла понад 37.2 
0
С або ознак гострого 

респіраторного захворювання вдома, співробітник повідомляє свого безпосереднього керівника та 

не виходить на роботу, одночасно звертаючись за медичною допомогою. 

4. Одна захисна маска розрахована на  три години роботи. Після кожного зняття засобів 

індивідуального захисту та перед одяганням чистих засобів, працівник повинен ретельно вимити 

руки з милом або обробити антисептичним засобом. 

5. Масові заходи (наради, збори тощо) в закритих приміщеннях (окрім заходів 

необхідних для забезпечення функціонування закладів освіти: проведення педагогічних рад, 

конкурсних комісій, конференцій трудового колективу тощо) обмежується. 

6. Забороняється допуск до закладів освіти батьків або супроводжуючих осіб, крім осіб, 

які супроводжують дітей з інвалідністю. 

7. Педагогічний склад закладів освіти перед початком занять проводить опитування 

учнів щодо їх самопочуття та наявності симптомів респіраторної хвороби. 



 У разі виявлення ознак гострої респіраторної хвороби, за відсутності батьків, здобувачі освіти 

одягають маску і тимчасово ізолюються в медичному кабінеті, інформуються батьки (інші законні 

представники) та приймається узгоджене рішення щодо направлення до закладу охорони здоров’я. 

Після вилучення особи з  симптомами інфекційної хвороби, в приміщенні де перебувала така 

особа, проводиться провітрювання поза графіком та дезінфекція висококонтактних поверхонь. 

8. Вхід учнів до приміщень закладів освіти дозволяється при наявності захисної маски. Під 

час занять у навчальних приміщеннях маски можуть не використовуватись. Під час пересування 

коридорами  закладів використання масок є обов’язковим. 

Для учнів 1-4 класів вхід та пересування приміщеннями закладів дозволяється без 

використання захисної маски. 

9. Заняття в закладі освіти відбувається: 

1) при «зеленому» і «жовтому» рівні епідемічної безпеки – в одну зміну, або за рішенням 

педагогічної ради початок занять відбуватиметься в різний час для різних класів і груп; 

(додаток №1). 

2) при «помаранчевому», «червоному» рівні – учні переходять на змішане або дистанційне 

навчання.  

10.  Захід і вихід учнів до закладів освіти відбувається через різні входи (додаток №2). 

Працівники і учні переміщуються по коридорам дотримуючись двостороннього руху 

(притримуючись правого боку). Контроль за організацією руху і дотриманням маскового режиму 

покладається на чергового вчителя і адміністратора. 

11.  Заняття впродовж дня для одного і того ж класу (групи) проводяться в одному і тому 

самому кабінеті, окрім уроків інформатики, фізичної культури, Захисту Вітчизни, трудового 

навчання та окремих груп при поділі класу. 

12. За можливості заняття з окремих предметів проводяться на відкритому повітрі. 

13. У разі підтвердження випадку коронавірусної хвороби СОVID-19 в одного з учнів всі інші 

учні   відповідного класу визнаються такими, що потребують самоізоляції. 

14. Завідувачу Морівської філії Ситник С.А., заступнику директора Деснянського НВК 

Рекуну В.М.: 

14.1. Контролювати забезпечення усіх працівників закладів засобами індивідуального 

захисту із розрахунку одна захисна маска на три години та їх наявність із розрахунку на п’ять 

робочих днів; 

14.2. Організувати 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; 

14.3. Забезпечити необхідні умови для дотримання працівниками і учнями правил 

особистої гігієни (рукомийники, рідке мило, паперові рушники, антисептичні засоби для обробки 

рук); 

14.4. На всіх входах до закладу організувати місця для обробки рук антисептичними 

засобами. Позначити їх яскравим вказівником про правила та необхідність дезінфекції рук (банер, 

наклейка тощо); 

14.5. У санітарних кімнатах забезпечити наявність рідкого мила та паперових рушників. 

Використання багаторазових рушників заборонено; 

14.6. Після кожного навчального заняття контролювати проведення провітрювання 

приміщень впродовж не менше 10 хвилин. При провітрюванні забезпечити безпеку дітей шляхом 

встановлення замків та фізичних обмежувачів на вікна; 

14.7. Після проведення занять у кінці робочого дня проводити очищення і дезінфекцію 

поверхонь (в тому числі дверних ручок, столів, місць для сидіння, перил тощо); 

14.8. На період дії карантинних обмежень шкільні питні фонтанчики відключити; 

14.9. При організації харчування забезпечити відстань між столами не менше 1,5 м та 

розміщення за столом не більше 4-х осіб, згідно графіка харчування (додаток №3); 

14.10. Забезпечити проведення дезінфекційних заходів у салоні транспортного засобу, що 

здійснює підвіз в кінці робочої зміни; 



14.11. Поліетиленові пакети з контейнерів, у яких зібрано використані засоби 

індивідуального захисту, замінювати після заповнення, щільно зав'язувати та наносити маркування 

«використані засоби індивідуального захисту»; 

14.12. щоденно здійснювати дезінфекцію контейнерів, картонні контейнери одноразового 

використання після використання підлягають утилізації. 

15. Медичним працівникам Деснянського НВК, заступнику завідувача Морівської філії 

Коваленко М.М.: 

15.1. Провести навчання працівників щодо одягання, використання, зняття засобів 

індивідуального захисту, їх утилізації; 

15.2. Проводити роз’яснювальну роботу з педагогічними, непедагогічними працівниками, 

учнями щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення симптомів 

коронавірусної хвороби (Covid - 19); 

15.3. Проводити щоденний температурний скринінг медпрацівників і персоналу 

безконтактним термометром; 

15.4. У разі виявлення співробітника з підвищеною температурою тіла понад 37,2 °C або із 

ознаками гострого респіраторного захворювання, такий співробітник не допускається до роботи з 

рекомендацією звернутись за допомогою до сімейного лікаря; 

15.5. Розмістити інформацію (плакати/банери) про необхідність дотримання респіраторної 

гігієни та етикету кашлю. 

16. Класним керівникам і класоводам 1 вересня провести з учнями відповідні інструктажі 

щодо недопущення поширення коронавірусної інфекції (Covid – 19). В закладі і за його межами. 

17. Фахівцю з охорони праці провести інструктаж для працівників щодо запобіганню 

поширенню коронавірусної інфекції (Covid – 19), дотримання правил респіраторної гігієни та 

протиепідемічних заходів. 

18. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.  
 

Директор Деснянського НВК                                Римарєв К.Є. 

З наказом ознайомлені: 

Ситник С.А. 

Коваленко М.М. 

Паньок В.П. 

Логвін Г.В. 

Половецька С.М. 

Тимошенко Л.М. 

Семків О.В.  

Рекун В.М. 

Висоцька Т.М. 

Іванченко Н.А. 

Муха Л. Ф. 
Чеботаєва Г. І. 

Лоєнко О. Д. 

Логвиненко Н. М. 

Лісова О. Г. 

Шинкаренко Л. М. 

Кудря Т. О. 

Грицаєнко В. М. 

Костюченко Н. В. 

Коров’янська Л. П. 

Гоцик Ю. В. 

Явтушинська В. В. 

Заболотна Т. М. 

Караман І. В. 

Полякова Л. М. 

Колінько А. П. 

Костюкевич В. К. 

Москалець О. Ф. 

Удянська О. А. 

Дейко Л. М. 

Канарська О. М. 

Семків О. В. 

Баяк Є.  А. 

Ромашова  В. П. 

Калашник З. М. 

Бреус В. В. 

Боровських Н. М. 

Якубенко І. А. 

Паньок В. І. 

Римарєва Н. П. 

Коцюк Г. Ф. 

Чічкан М. Ю. 

Тарабан Л. І. 

Даньківська О. П. 

Титок О. В. 

Колінько О.М. 

 



 

Додаток №1 

Графік початку занять в Деснянському НВК в разі погіршення епідемічної 

ситуації: 

1-2 класи – з 9.30 

3-4 класи – з 11.30 

8-11 класи – з 9.30 

5-7 класи – з 12.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток №2 

 

Маршрут руху та графік 

 за яким відбувається допуск учнів до закладу. 

Початкова школа. 

1. Центральний вхід:  

-1а,б,в класи (з 8.00 до 8.15). 

2. Запасний вихід № 2: 

- 2 б,г (з 8.00 до 8.10). 

- 4 а, б, в (з 8.10 до 8.20). 

3. Запасний вихід № 3: 

- 2 а, в (з 8.00 до 8.10). 

- 3 а, б (з 8.10 до 8.20). 

- 3 в, 4 г (з 8.20 до 8.30). 

Старша школа. 

1. Класи, що знаходяться в старому корпусі, перший поверх - 

з 8.00 до 8.20; через центральний вхід. 

2. Класи, що знаходяться в старому корпусі, другий поверх  - 

         з 8.00 до 8.20; через запасний вихід біля їдальні. 

     3. Класи, що знаходяться в новому корпусі, перший блок  - 

         з 8.00 до 8.20; через центральний вхід до гімназії. 

     4.  Класи, що знаходяться в новому корпусі, другий блок  - 

         з 8.00 до 8.20; через запасний вихід біля відділу освіти. 

 

 

 



Додаток 3 

Графік харчування учнів Деснянського НВК 

Після 2-го уроку: 

1 а, б, в класи 

2 а, б, в, г класи 

Після 3-го уроку: 

3 а, б, в класи 

4 а, б, г класи 

Після 4-го уроку: 

4 в, 5-11 ті класи. 

Учні 5-11 класів харчуються тільки при попередньому 

замовленні. 

 

 

 

 

 

 

 

 


