
 

 

 

 

 

 

 

 

НАКАЗ 

 

 

10 серпня 2020 р. м. Кам'янець-Подільський №21-аг 

 

 

Про організацію протиепідемічних заходів 

в ліцеї в період карантину в 2020/2021 н.р. 

 

Відповідно до статті 40 Закону України "Про забезпечення санітарного 

та епідемічного благополуччя населення", на виконання пункту 17 постанови 

Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 "Про встановлення 

карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на 

території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", з метою неухильного виконання 

Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у 

закладах освіти в період карантину в зв’язку поширенням коронавірусної 

хвороби (СОVID-19) 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 

1. Затвердити план заходів щодо запобігання захворювання на СOVID-19 

в Кам'янець-Подільському ліцеї I-IIІ ступенів "Славутинка" 

Хмельницької обласної ради на 2020/2021 навчальний рік (додаток 1 до 

наказу). 

2. Сестрі медичній Кушко К.А., відповідальній за підготовку і реагування 

на випадки виникнення захворювання на COVID-19, та працівникам 

медичної служби закладу забезпечити дієвий щоденний контроль за 

виконанням Тимчасових рекомендацій, а саме: 

2.1. Проведення роз'яснювальної роботи з персоналом та здобувачами 

освіти ліцею щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування 

на виявлення симптомів коронавірусної хвороби (COVID-19) серед 

персоналу або здобувачів освіти (постійно). 

2.2. Дотримання алгоритму дій на випадок надзвичайної ситуації, 

пов'язаною з реєстрацією випадків захворювання на коронавірусну 
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хворобу (COVID-19) серед здобувачів освіти та працівників ліцею 

(постійно). 

2.3. Недопущення до роботи персоналу, визначеного таким, який потребує 

самоізоляції відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони 

здоров'я. 

2.4. Проведення інструктажу для працівників щодо запобігання поширенню 

коронавірусної інфекції (COVID-19), дотримання правил респіраторної 

гігієни та протиепідемічних заходів (регулярно). 

2.5. Допуск до роботи персоналу здійснювати лише за умови використання 

засобів індивідуального захисту (респіратора або захисної маски, у 

тому числі виготовлених самостійно) після проведення термометрії 

безконтактним термометром. Працівники із ознаками гострого 

респіраторного захворювання або підвищеною температурою тіла 

понад 37,2
о
 С не допускаються на робоче місце. 

2.6. Забезпечити розміщення інформації (плакатів/банерів) про 

необхідність дотримання респіраторної гігієни та етикету кашлю. 

3. Ткачук Г.В., помічнику директора з господарської роботи: 

3.1. Забезпечити усіх працівників закладу засобами індивідуального 

захисту із розрахунку одна захисна маска на 3 години роботи. 

Контролювати наявність засобів індивідуального захисту мають із 

розрахунку на 5 робочих днів, у т.ч. на 1 робочу зміну - безпосередньо 

на робочому місці працівника (негайно). 

3.2. Забезпечити медичний пункт необхідними засобами та обладнанням 

(безконтактними термометрами, дезінфекційними, в тому числі 

антисептичними засобами для обробки рук, засобами особистої гігієни 

та індивідуального захисту). 

3.3. На вході до всіх приміщень закладу організувати місця для обробки 

рук антисептичними засобами. Місця дня обробки рук позначити 

яскравим вказівником про правила та необхідність дезінфекції рук 

(банер, наклейка, тощо). 

2.1. Забезпечити раціональне використання запасних виходів із закладу 

освіти, використання розмітки на підлозі, що полегшує організацію 

двостороннього руху коридорами, виокремлення зон переміщення для 

різних вікових категорій здобувачів освіти. 

2.2. У санітарних кімнатах забезпечити наявність рідкого мила, 

антисептичних засобів для рук та паперових рушників (або 

електросушарок для рук).  

2.3. Забезпечити засобами індивідуального захисту: захисною маскою або 

респіратором, захисними окулярами або захисним щитком, 

одноразовими рукавичками працівників їдальні. 

2.4. Забезпечити очищення і дезінфекції поверхонь прибиральниками 

службових приміщень (в тому числі дверних ручок, столів, місць для 

сидіння, перил, тощо) після проведення занять у кінці робочого дня 

(постійно). 

2.5. Забезпечити організацію централізованого збору використаних засобів 

індивідуального захисту, паперових серветок в окремі контейнери 
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(урни) з кришками та поліетиленовими пакетами, з подальшою 

утилізацією згідно з укладеними угодами на вивіз твердих побутових 

відходів (негайно). 

2.6. Провести навчання працівників щодо одягання, використання, зняття 

засобів індивідуального захисту, їх утилізації, контроль за виконанням 

цих вимог (до 25.08.2020). 

2.7. Забезпечувати необхідні умови для дотриманням працівниками правил 

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

електросушарки для рук), антисептичні засоби для обробки рук тощо 

(постійно). 

3. Заступникам директора з навчально-виховної роботи Семеновій Н.І та 

Островській О.В.: 

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

приміщеннях (окрім заходів, необхідних для забезпечення 

функціонування закладів освіти - проведення педагогічних рад, 

конкурсних комісій, конференцій трудового колективу тощо). 

3.2. Розробити маршрути руху здобувачів освіти (задіються всі можливі 

входи в приміщення закладу) та скласти графік, за яким відбувається 

допуск здобувачів освіти до закладу таким чином, щоб запобігати 

утворенню скупчення учасників освітнього процесу (до 01.09.2020).  

3.3. Заборонити допуск до закладу освіти батьків або супроводжуючих осіб, 

крім осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю. 

3.4. Провести роз'яснювальну роботу з педагогічним складом ліцею щодо 

необхідності проводити перед початком занять опитування учасників 

освітнього процесу щодо їх самопочуття та наявності симптомів 

респіраторної хвороби (до 01.09.2020 р.). 

3.5. В разі виявлення ознак гострої респіраторної хвороби, за відсутності 

батьків, тимчасово ізолювати учнів ліцею в спеціально відведеному 

приміщенні закладу (спальня №1), поінформувати батьків (інших 

законних представників) та ухвалити узгоджене рішення з медичним 

персоналом ліцею щодо направлення до закладу охорони здоров'я. 

3.6. Мінімізувати пересування здобувачів освіти між навчальними 

кабінетами, аудиторіями, зокрема, шляхом проведення занять 

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

аудиторії (кабінеті), застосувати модульний підхід до організації 

вивчення дисциплін тощо. 

3.7. У розкладі занять передбачити можливість визначення різного часу 

початку та закінчення занять (перерв) для різних класів та груп. 

3.8. За можливості забезпечити проведення занять з окремих предметів на 

відкритому повітрі. 

3.9. Контролювати здійснення обов'язкового провітрювання впродовж не 

менше 10 хвилин після кожного навчального заняття.  

4. Шеф-кухарю Гораш Л.М., сестрі медичній з дієтичного харчування 

Крушановській О.В.: 

4.1. Затвердити тимчасовий графік харчування (картки руху) здобувачів 

освіти на період карантину (додаток 2 до наказу). 
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4.2. Забезпечити відстань між столами не менше 1,5 м та розміщення за 

столом не більше 4-х осіб. 

4.3. При організації харчування забезпечити необхідні умови для 

дотриманням працівниками харчоблоку правил особистої гігієни 

(рукомийники, мило рідке, паперові рушники (або електросушарки для 

рук) антисептичні засоби для обробки рук, тощо. 

4.4. Провести навчання з працівниками харчоблоку щодо одягання, 

використання та зняття засобів індивідуального захисту, їх утилізації; 

забезпечити контроль за виконанням цих вимог (негайно). 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Директор ліцею                                                                           Олена КОЗЛОВА 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Додаток 1 до наказу від 

10.08.2020 р. №21-аг 
 

План заходів  

щодо запобігання захворювання на СOVID-19 

в Кам'янець-Подільському ліцеї  I-IIІ ступенів "Славутинка"  

Хмельницької обласної ради на 2020/2021 навчальний рік 

№ 

з/п 
Назва заходів 

Відповідальний 

за виконання 

Термін 

виконання 

Відмітки 
про 

виконання 

I. Організаційні заходи 

1.  Щоденна вхідна термометрія 

персоналу ліцею 
Медперсонал Постійно  

 

2.  Щоденне опитування учнів на 

наявність ознак інфекційного 

захворювання 

Медперсонал, 

вихователі 
Постійно  

 

3.  Забезпечення дотримання 

правил респіраторної гігієни 

(використання захисних масок з 

подальшою утилізацією) 

Адміністрація 
На період 

карантину 

 

4.  Недопущення хворих учнів та 

співробітників до ліцею  

Медперсонал, 

адміністрація 
Постійно  

 

5.  Відтермінування масових 

заходів, зборів у закритих 

приміщеннях 

Адміністрація 
На період 

карантину 

 

6.  Організація занять на 

відкритому просторі 

Учителі, 

вихователі 

На період 

карантину 

 

7.  Забезпечити організацію 

робочих місць учнів з 

дотриманням безпечної 

дистанції (по можливості) 

Адміністрація, 

вихователі 

медперсонал 

До 

01.09.2020 

 

8.  Розробка тимчасового графіку 

харчування учнів з дотримання 

безпечних умов 

Адміністрація, 

медперсонал 

До 

01.09.2020 

 

9.  Облік дітей і персоналу ліцею з 

ознаками ГРВІ 
Медперсонал  постійно 

 

II. Санітарно-протиепідемічна робота 

10.  Дії медперсоналу при виявлені 

симптомів хвороби:  

- ізоляція хворого,  

- надання домедичної допомоги 

з подальшим зверненням до 

сімейного лікаря (лікарні) 

Медперсонал Постійно 

 

11.  Інтенсивне та тривале 

провітрювання приміщень 

класів після кожного уроку  

Вихователі, 

вчителі, 

медперсонал 

Постійно  
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12.  Контроль температурного 

режиму в класах, спальнях та 

інших приміщеннях ліцею 

Вихователі, 

вчителі, 

медперсонал 

Постійно  

 

13.  Вологе прибирання приміщень  

з використанням миючих 

засобів, протирання контактних 

поверхонь з використанням 

дезінфекційного розчину  

Технічний 

персонал 
Постійно  

 

14.  Дезінфекція 

посуду, обідніх столів, 

приміщень їдальні та 

харчоблоку 

Працівники 

харчоблоку 
Постійно  

 

15.  Дотримання гігієни рук (миття 

рук з милом та обробка 

антисептиком) 

Адміністрація, 

вихователі, 

вчителі 

Постійно  

 

16.  Обмеження відвідування ліцею 

батьками, опікунами. 

Спілкування з батьками за 

допомогою засобів віддаленого 

доступу (телефон, інтернет)  

Адміністрація, 

вихователі, 

вчителі 

Постійно  

 

17.  Активізація роз'яснювальної 

роботи з батьками щодо 

необхідності вакцинації дітей 

Медперсонал  Постійно  

 

IIІ. Санітарно-освітня робота 

18.  Інструктаж працівників ліцею 

щодо запобігання поширенню 

COVID-19 

Медперсонал Регулярно 

 

19.  Проведення роз’яснювальної 

роботи з персоналом та учнями 

щодо необхідності дотримання 

протиепідемічних заходів 

COVID-19 

Медперсонал  Постійно 

 

20.  Навчання дітей гігієні рук, 

етикету кашлю 

Медперсонал, 

вихователі 
Постійно  

 

21.  Розміщення на дошках 

оголошень наглядної агітації 

щодо дотримання 

протиепідемічних заходів 

COVID-19 

Медперсонал, 

адміністрація 

На період 

карантину 

 

 

 

 

 



7 

 

Додаток 2 до наказу від 

10.08.2020 р. №21-аг 

 

Тимчасовий графік харчування учнів  

в Кам'янець-Подільському ліцеї  I-IIІ ступенів "Славутинка" Хмельницької 

обласної ради на 2020/2021 навчальний рік 

 

Карти руху учнів по змінах 
 

Карта 1 

Перший сніданок 

Зміна/класи 

Час І зміна ІІ зміна ІІІ зміна ІV зміна 

7.20 3-11     
 

Карта 2 

Другий сніданок 

Зміна/класи 

Час І зміна ІІ зміна ІІІ зміна ІV зміна 

9.45 3-а, 3-б, 4-а    

10.20  4-б, 5-а, 5-б   

11.00   5-в, 6-а, 6-б, 7  

11.35    8-9-10-11 
 

Карта 3 

Обід 

Зміна/класи 

Час І зміна ІІ зміна ІІІ зміна ІV зміна 

12.40 3-а, 3-б, 5-а    

13.30  4-а, 4-б, 5-б   

14.20   5-в, 6-а, 6-б, 7  

14.50    8-9-10-11 
 

Карта 4 

Перша вечеря 

Зміна/класи 

Час І зміна ІІ зміна ІІІ зміна ІV зміна 

17.30 
3-а, 3б, 4-а, 4-б, 

5-а, 5-б, 5-в 
   

18.10  6-11   
 

Карта 5 

Друга вечеря 

Зміна/класи 

Час І зміна ІІ зміна ІІІ зміна ІV зміна 

19.50 3-11    
 

 


