
П’ятигірський ліцей Донецької селищної ради 
Ізюмського району Харківської області

НАКАЗ

31.08.2021

Про організаційну роботу закладу на 
період карантину в зв'язку
з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)

№ $£ /О

Відповідно до статті 40 Закону України «Про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення», на виконання пункту 4 постанови Кабінету 
Міністрів України від 09 грудня 2020 року№ 1236 «Про встановлення карантину та 
запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2», постанови головного державного санітарного лікаря № 9 
від 26.08.2021 року «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на 
період карантину у зв'язку поширенням корона вірусної хвороби (COVID-19)»

НАКАЗУЮ:

1. Відповідальність за організацію та виконання заходів покладаю на себе.

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Мухомедовій А.С. забезпечити:

2.1. щоденний контроль за виконанням заходів;

2.2 проведення роз'яснювальної роботи з персоналом та здобувачами освіти щодо 
індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення симптомів 
коронавірусної хвороби (COVID-19) серед учасників освітнього процесу;

2.3. інформування учасників освітнього процесу з питань вакцинації, профілактики 
інфекційних та неінфекційних захворювань та протидії поширенню коронавірусної 
хвороби (COVID-19);

2.4. розробку алгоритмів дій на випадок надзвичайної ситуації, пов'язаною з реєстрацією 
випадків захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19) серед здобувачів освіти та 
працівників закладу освіти;

2.5. недопущення до роботи персоналу, визначеного таким, який потребує самоізоляції 
відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я;

2.6. проведення інструктажу для працівників щодо запобігання поширенню коронавірусної 
інфекції (COVID-19), дотримання правил респіраторної гігієни та протиепідемічних 
заходів;



2.7. обмеження проведення масових заходів (нарад, зборів тощо) в закритому приміщенні 
(окрім заходів необхідних для забезпечення функціонування закладу освіти - проведення 
педагогічних рад, конференцій трудового колективу тощо);

2.8. розміщення інформації (плакатів/банерів) про необхідність дотримання респіраторної 
гігієни та етикету кашлю;

2.9. пересування здобувачів освіти між навчальними кабінетами мінізувати зокрема, 
шляхом проведення занять впродовж дня для одного і того ж класу застосування 
модульного підходу до організації вивчення дисциплін тощо;

2.10. розробити та затвердити графік, за яким відбувається допуск здобувачів освіти до 
закладу, та маршрути руху здобувачів освіти;

2.11. забезпечити проведення культурних, спортивних, розважальних, освітніх заходів 
відповідно до вимог встановлених Кабінетом Міністрів України.

3. Секретарю-друкарці Козирьковій М.П.:

3.1. здійснювати допуск до роботи персоналу закладу за умови використання засобів 
індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та 
рот, у тому числі виготовлених самостійно (далі - засіб індивідуального захисту);

3.2. у разі виявлення співробітника з підвищеною температурою тіла понад 37,2 °С та/або 
із ознаками гострого респіраторного захворювання не допускати до роботи з 
рекомендаціями звернутись за медичною допомогою до сімейного лікаря та інформувати 
адміністрацію закладу.

4. Завідувачці господарством Варениковій Я.С. забезпечити:

4.1. 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;

4.2. проведення навчання працівників щодо одягання, використання, зняття засобів 
індивідуального захисту, їх утилізації, контроль за виконанням цих вимог;

4.3. необхідні умови для дотриманням працівниками правил особистої гігієни 
(рукомийники, мило рідке, паперові рушники (або електросушарки для рук), антисептичні 
засоби для обробки рук тощо);

4.4. розробити графік харчування здобувачів освіти;

4.5. з працівниками харчоблоку провести навчання щодо одягання, використання, зняття 
засобів індивідуального захисту, їх утилізації, забезпечити контроль за виконанням цих 
вимог;

4.6.організувати централізований збір та утилізацію використаних засобів індивідуального 
захисту (захисні маски, респіратори, гумові рукавички, захисні щитки), паперових 
серветок - в окремі контейнери/урни (картонні або пластикові), з кришками та 
поліетиленовими пакетами, наступним чином:

кількість та об'єм (місткість) урн визначити з розрахунку на кількість відвідувачів закладу 
освіти, з подальшою утилізацією згідно з укладеною угодою на вивіз твердих побутових 
відходів;

контейнер встановлювати в коридорі;



4.7. на всіх входах до закладу організувати місця для обробки рук антисептичними 
засобами. Місця для обробки рук позначити яскравим вказівником про правила та 
необхідність дезінфекції рук (банер, наклейка, тощо);

4.8. Санітарно-дезінфекційний режим у закладі освіти у період карантину організувати 
відповідно до Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, 
затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України 25 вересня 2020 року № 
2205, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 року за № 
1111/35394. Розрахунок необхідної кількості дезінфекційного засобу здійснюється 
відповідно до інструкції щодо використання засобу;

4.9. питний режим здобувана освіти організувати з допомогою використання 
індивідуальних ємностей для рідини або фасованої питної продукції

4.10. при організації харчування забезпечити відстань між столами не менше 1,5 м та 
розміщення за столом не більше 4-х осіб;

4.11. забезпечити кухаря та працівників їдальні засобами індивідуального захисту: 
захисною маскою або респіратором та захисними окулярами, або захисним щитком, а 
також одноразовими рукавичками;

4.12. забезпечити умови для дотриманням працівниками правил особистої гігієни - 
рукомийники, мило рідке, паперові рушники (або електросушарки для рук), антисептичні 
засоби для обробки рук, тощо;

4.13. забезпечити усіх працівників закладу засобами індивідуального захисту із 
розрахунку 1 захисна маска на 3 години роботи. 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.

5. Трудовому колективу П’ятигірського ліцею:

5.1. при появі підвищеної температури тіла понад 37,2 °С або ознак гострого 
респіраторного захворювання вдома, співробітник повідомляє свого безпосереднього 
керівника та не виходить на роботу, одночасно звертаючись за медичною допомогою;

5.2. після кожного зняття засобів індивідуального захисту та перед одяганням чистих 
засобів індивідуального захисту ретельно вимити руки з милом або обробити 
антисептичним засобом;

5.3. використовувати засоби індивідуального захисту в процесі взаємоспілкування поміж 
собою;

5.4. Засоби індивідуального захисту можна не використовувати під час проведення занять 
у навчальних приміщеннях. Під час пересування приміщеннями закладу використовувати 
захисні маски обов'язково;

5.5. Учням 1-4 класів вхід та пересування приміщеннями закладу дозволити без 
використання засобів індивідуального захисту.

6. Прибиральникам службових приміщень Логвіненко Н.Г., Шкурко Т.С., Петровець О.В. 
та Кубарєвій Д.А.:

6.1. тримати на контролі вхід та перебування в закладі інших учасників освітнього 
процесу, зокрема батьків здобувачів освіти за умови використання засобів 
індивідуального захисту, проведення термометрії та попереднього узгодження 
відповідних дій з керівником закладу;



6.2. після вилучення особи з симптомами інфекційної хвороби в приміщенні, де 
перебувала така особа, провести провітрювання поза графіком та дезінфекцію 
висококонтактних поверхонь;

6.3. 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 
(рекомендується використовувати додатковий пакет для надійності зберігання 
використаних засобів індивідуального захисту) та наносити маркування («використані 
засоби індивідуального захисту»);

6.4. щоденно здійснювати дезінфекцію контейнерів, картонні контейнери одноразового 
використання після використання утилізувати;

6.5. Після кожного навчального заняття проводити провітрювання впродовж не менше 10 
хвилин. При провітрюванні слід забезпечити безпеку дітей шляхом встановлення замків та 
фізичних обмежувачів на вікна;

6.6. Після проведення занять у кінці робочого дня проводити очищення і дезінфекцію 
поверхонь (в тому числі дверних ручок, столів, місць для сидіння, перил, тощо).

7. Класним керівникам 1-11 класів та вчителям- предметникам:

7.1. в разі виявлення ознак гострої респіраторної хвороби в здобувана освіти, а також за 
відсутності батьків (інші законних представників), здобувану освіти одягти засіб 
індивідуального захисту. Також здійснити ізоляцію здобувана освіти, в спеціально 
відведеному приміщенні закладу, проінформувати батьків (інших законних 
представників) та прийняти узгоджене рішення щодо направлення до закладу охорони 
здоров'я;

7.2. за можливості забезпечити проведення занять з окремих предметів на відкритому 
повітрі.
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