
 
ОПОРНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ   

«КРАСИЛІВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ЛІЦЕЙ» 

 СТАВИЩЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
вул. Голощапова,12, с.Красилівка, Ставищенський р-н., Київська обл., 09445, тел/факс. 2-39-20 

E-mail:krasnwk@i.ua, Web:http://krasylivka.edukit.kiev.ua/ 

Код ЄДРПОУ 23236337 

 

НАКАЗ 

31.08.2020                                         с. Красилівка                                    №49-о 
 

 

Про затвердження протиепідемічних заходів у ОЗО «Красилівський 

академічний ліцей» та його філії «Станіславчицька початкова школа – 

заклад дошкільної освіти» на період карантину у звʼязку з поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19) 

 

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 з запровадження посилених протиепідемічних заходів на території 

із значним поширенням гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2», постанов Міністерства охорони здоровʼя України 

від 22 серпня 2020 року №50 «Про затвердження протиепідемічних заходів у 

закладах освіти на період карантинуу зв'язку з поширенням корона вірусної 

хвороби (СОVID-19)», Головного державного санітарного лікаря України від 

04.08.2020 року № 48 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо 

організації протиепідемічних заходів в гуртожитках в період карантину в 

зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19), додатка до листа 

МОН від 28.08.2020 № 1/9-490 «Щодо створення безпечних умов організації 

освітнього процесу у 2020/2021 навчальному році», згідно з рішенням 

педагогічної ради закладу освіти від 31.08.2020 року №01 та з метою 

запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19) у 2020/2021 

навчальному році 

 

НАКАЗУЮ: 
1. Затвердити Положення про встановлення протиепідемічних заходів у 

Опорному закладі освіти «Красилівський академічний ліцей»  Ставищенської 

районної ради Київської області та його філії «Станіславчицька початкова 

школа – заклад дошкільної освіти»  на період карантину у звʼязку з 

поширенням корона вірусної хвороби (COVID-19) (Додаток 1). 

      2. Призначити відповідальних за проведення інструктажів із питань охорони 

праці в період карантину внаслідок поширення коронавірусної хвороби 

(СОVID-19) для працівників опорного закладу освіти Щербину О.І., сестру 

медичну, для працівників філії Погорілу Л.І., завідувача філією, та з 

питань безпеки життєдіяльності для учнів (вихованців) філії класних керівників  

1-11 класів та вихователів. 

                                                                                              Доки не мине потреба 
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3.Покласти відповідальність за організацію та виконання протиепідемічних 

заходів у опорному закладі освіти на Щербину О.І., сестру медичну. 

Доки не мине потреба 

4. Покласти відповідальність за організацію та виконання протиепідемічних 

заходів у філії «Станіславчицька початкова школа – заклад дошкільної освіти» 

на Погорілу Л.І., завідувача філією. 

Доки не мине потреба 

5.Затвердити вимоги щодо організації освітнього процесу в опорному 

закладі освіти (Додаток 2). 

Доки не мине потреба 

6. Затвердити вимоги щодо організації харчування в опорному закладі 

освіти (Додаток 3). 

Доки не мине потреба 

7. Затвердити вимоги щодо перебування працівників та здобувачів освіти у 

пришкільному гуртожитку (Додаток 4). 

Доки не мине потреба 

8. Затвердити вимоги щодо транспорту, який перевозить дітей та 

працівників до закладу освіти (Додаток 5). 

Доки не мине потреба 

9. Затвердити вимоги щодо поводження з використаними засобами 

індивідуального захисту(Додаток 6). 

Доки не мине потреба 

10. Затвердити маршрути руху здобувачів освіти, за якими відбувається  

допуск  здобувачів освіти до закладу освіти, та призначити осіб, відповідальних 

за термометрію (Додаток 7). 

Доки не мине потреба 

11. Покласти відповідальність за проведення щоденного температурного 

скринінгу безконтактним методом мешканців пришкільного гуртожитку перед 

початком занять на Кучер Л.О., помічника вихователя. 

Доки не мине потреба 

12. Закріпити за класами навчальні кабінети (Додаток 8). 

Доки не мине потреба 

13. Затвердити графіки чергування вчителів у закладі освіти (Додаток 9). 

Доки не мине потреба 

14. Розробити та подати на затвердження погодинні графіки провітрювання 

навчальних кабінетів, закріплених за класами. 

До 01. 09 2020 

Завідувачі кабінетами 

15. Покласти відповідальність за приготування дезінфекційних розчинів та 

контроль за обробкою окремих поверхонь у опорному закладі освіти на 

Щербину О.І., сестру медичну. 

Доки не мине потреба 

16. Затвердити частоту обробки окремих поверхонь у опорному закладі 

освіти (Додаток 10). 

Доки не мине потреба 

17. Затвердити розподіл навчальних кабінетів, коридорів, інших приміщень 

для вологого прибирання у опорному закладі освіти за прибиральниками  

 



службових приміщень (Додаток 11). 

Доки не мине потреба 

18. Затвердити алгоритм дій на випадок надзвичайної ситуації, пов’язаної з 

реєстрацією випадків захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19) для 

працівників опорного закладу освіти (Додаток 12). 

Доки не мине потреба 

19. Затвердити алгоритм дій на випадок надзвичайної ситуації, пов’язаної з 

реєстрацією випадків захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19) для 

здобувачів освіти опорного закладу (Додаток 13). 

Доки не мине потреба 

20. Сестрі медичній Щербині О.І. забезпечити: 

 щоденний контроль за виконанням заходів; 

 проведення роз'яснювальної роботи з персоналом та здобувачами освіти 

щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення 

симптомів коронавірусної хвороби (СОVID-19) серед персоналу або здобувачів 

освіти; 

 дотримання алгоритмів дій на випадок надзвичайної ситуації, пов'язаної 

з реєстрацією випадків захворювання на коронавірусну хворобу (СОVID-19) 

серед здобувачів освіти та працівників закладу освіти; 

 недопущення до роботи персоналу, визначеного таким, який потребує 

самоізоляції відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я; 

 проведення інструктажу для працівників щодо запобігання поширенню 

коронавірусної інфекції (СОVID-19), дотримання правил респіраторної гігієни 

та протиепідемічних заходів; 

 допуск до роботи персоналу опорного закладу освіти  за умови 

використання засобів індивідуального захисту (респіратора, захисного щитка 

або маски, в тому числі виготовленої самостійно) після проведення термометрії 

безконтактним термометром. 

 у разі виявлення співробітника з підвищеною температурою тіла понад 

37,2 °C або із ознаками гострого респіраторного захворювання такого 

співробітник не допускається до роботи з рекомендаціями звернутись за 

медичною допомогою до сімейного лікаря. 

 при появі підвищеної температури тіла понад 37,2 °C або ознак гострого 

респіраторного захворювання вдома, співробітник повідомляє свого 

безпосереднього керівника та не виходить на роботу, одночасно звертаючись за 

медичною допомогою; 

 ведення облікових журналів (карток) для фіксації дезінфекційної 

обробки поверхонь, інвентарю тощо; 

 ведення журналів обліку виданих масок, миючих та дезінфікуючих 

засобів. 

Доки не мине потреба 

21. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 
 

 

Директор школи                                                                          Н.Медведська 

 

 
 



Додаток 2 

до наказу ОЗО «Красилівський  

академічний ліцей» 

від 31.08.2020 №49-о 

 

Вимоги щодо організації освітнього процесу в  

опорному закладі освіти 
 

1.Допуск здобувачів освіти до опорного закладу освіти відбувається за затвердженими 

маршрутами руху. Забороняється допуск до закладу освіти батьків або супроводжуючих 

осіб, крім осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю. 

 

2. Класні керівники, чергові вчителі, сестра медична  перед початком занять проводять 

опитування учасників освітнього процесу щодо їх самопочуття та наявності симптомів 

респіраторної хвороби. 

 

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

освіти одягають маску, тимчасово  ізолюються в спеціально відведеному приміщенні 

закладу, 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. 

 

3. Вхід до приміщень опорного закладу освіти дозволяється при наявності захисної 

маски або респіратора. Захисні маски можуть не використовуватися під час проведення 

занять у навчальних приміщеннях. Під час пересування приміщеннями закладу освіти 

використання захисних масок є обов'язковим для здобувачів освіти 5-11 класів та всіх 

працівників. 

 

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

використання захисної маски або респіратора. 

 

У разі віднесення нашого регіону, відповідно і закладу освіти до «помаранчевого» рівня 

епідемічної небезпеки, педагогам в процесі викладання навчальної дисципліни необхідно 

використовувати захисні щитки. 

 

Багаторазовий захисний щиток використовується та дезінфікується відповідно до 

інструкції виробника. 

 

4. На всіх входах до закладу організовуються місця для обробки рук антисептичними 

засобами. Місця для обробки рук позначаються яскравим вказівником про правила та 

необхідність дезінфекції рук (банер, наклейка, тощо). 

 

5. Пересування здобувачів освіти між навчальними кабінетами, повинно бути 

мінімізованим, зокрема, шляхом проведення занять впродовж дня для одного і того ж класу в 

одному і тому самому кабінеті, застосування модульного підходу до організації вивчення 

навчальних предметів. 

 

6. За можливості проводити заняття з окремих предметів на відкритому повітрі. 

 

7. У разі підтвердження випадку коронавірусної хвороби СОVID-19 в одного з учнів, всі 

інші учні відповідного класу визнаються такими, що потребують самоізоляції, та вживаються 

заходи, передбачені галузевими стандартами в сфері охорони здоров'я. 

 



8. Санвузли забезпечуються рідким милом та електросушарками для рук. Використання 

багаторазових рушників заборонено. 

 

Основним заходом гігієни рук в умовах опорного закладу освіти є миття рук з милом. 

 

Використання антисептиків доцільне лише в тому випадку, коли відсутній доступ до 

проточної води з милом. Протирання рук вологими серветками з метою знезараження або як 

заміна миття рук або антисептичної обробки не рекомендується. 

 

9. Після проведення навчальних занять у кінці робочого дня проводиться очищення і 

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

 

10. Після кожного навчального заняття проводиться провітрювання впродовж не менше 

10 хвилин.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

до наказу ОЗО «Красилівський  

академічний ліцей» 

від 31.08.2020 №49-о 

 

Вимоги щодо організації харчування в опорному закладі освіти 

 
1. Із метою запобігання утворенню скупчення учасників освітнього процесу харчування  

в опорному закладі освіти відбувається згідно з затвердженим графіком харчування 

здобувачів освіти. Організація мультипрофільного харчування за типом «шведського столу» 

та шляхом самообслуговування на період карантину не дозволяється. 

 

2. Функціонування питних шкільних фонтанчиків на території закладу освіти не 

дозволяється. Питний режим здобувачів освіти організовується з допомогою використання 

індивідуальних ємностей для рідини. 

 

3. При організації харчування забезпечується відстань між столами не менше 1,5 м та 

розміщення за столом не більше 4-х осіб. 

 

4. Усі працівники харчоблоку забезпечуються засобами індивідуального захисту із 

розрахунку захисна маска на 3 години роботи, одноразовими рукавичками. 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. Після кожного зняття засобів індивідуального захисту (захисних масок, одноразових 

рукавичок) перед одяганням чистих засобів індивідуального захисту, працівники повинні 

ретельно вимити руки з милом або обробити антисептичним засобом. 

 

6. При організації харчування забезпечуються умови для дотримання працівниками 

правил особистої гігієни - рукомийники, мило рідке, паперові рушники (або електросушарки 

для рук), антисептичні засоби для обробки рук тощо. 

 

7. Працівники харчоблоку дотримуються вимог щодо одягання, використання, зняття 

засобів індивідуального захисту, їх утилізації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 4 

до наказу ОЗО «Красилівський  

академічний ліцей» 

від 31.08.2020 №49-о 

 

Вимоги щодо перебування працівників та здобувачів освіти у 

пришкільному гуртожитку 

 
1. Працівники, в яких при проведенні температурного скринінгу виявлено температуру 

тіла понад 37.2 або ознаки респіраторних захворювань, не допускаються до виконання 

обов'язків. 

 

Здобувачі освіти, які проживають у пришкільному гуртожитку, ізолюються в ізоляторі 

при виявленні температури тіла понад 37.2 до отримання консультації сестри медичної. 

 

2. На вході до пришкільного гуртожитку розміщуються інформаційні матеріали щодо 

профілактики коронавірусної хвороби СОVID-19 та організовуються місця для обробки рук 

спиртовмісними антисептиками. 

 

3. Перебування в приміщеннях загального користування (поза кімнатами) дозволяється 

лише у респіраторі або захисній масці (у тому числі, виготовленій самостійно), так щоб були 

покриті ніс та рот. 

 

4. Пришкільний гуртожиток забезпечується: 

щонайменше п'ятиденним запасом засобів індивідуального захисту (респіраторами або 

медичними масками, в тому числі саморобними, захисними рукавичками); 

рідким милом, антисептиками в санвузлах загального користування; 

централізованим збором використаних засобів індивідуального захисту в окремі 

контейнери, урни з кришками та одноразовими поліетиленовими пакетами з подальшою 

утилізацією. 

 

5. Працівники та здобувачі освіти в пришкільному гуртожитку зобов'язані: 

регулярно мити руки з милом або обробляти їх спиртовмісними антисептиками не рідше 

одного разу за 3 години; 

утримуватися від контакту з особами, які мають симптоми респіраторних захворювань; 

самоізолюватися у разі виникнення симптомів респіраторних захворювань. 

 

6. При виявленні у осіб, які проживають в гуртожитку симптомів гострого 

респіраторного захворювання та/або підвищення температури тіла, вихователі, помічник 

вихователя невідкладно повідомляють керівника опорного закладу освіти, сестру медичнута 

вживають невідкладних заходів щодо недопущення розповсюдження коронавірусної хвороби 

(СОVID-19) у гуртожитку. 

 

7. При виявленні випадку коронавірусної хвороби (СОVID-19) серед осіб, які 

проживають або перебувають в гуртожитку, працівники державних установ МОЗ 

епідеміологічного профілю проводять епідеміологічне розслідування випадку та 

встановлюють контактних осіб з урахуванням постійних контактів в місцях спільного 

побуту, у спільному з хворим житловому блоці або секції, користування спільними 

приміщеннями. 

 

8. Особи з підозрою на коронавірусну хворобу (СОVID-19) підлягають госпіталізації або 

самоізоляції у відповідності до галузевих стандартів надання медичної допомоги. 

 

 

 

 



Додаток 5 

до наказу ОЗО «Красилівський  

академічний ліцей» 

від 31.08.2020 №49-о 

 

Вимоги щодо транспорту, який перевозить дітей та працівників 

 до закладу освіти 
 

1.Сестра медична здійснює щоденний контроль за станом здоров'я водіїв та проведення 

температурного скринінгу до початку робочої зміни. 

 

2. Водії, які здійснюють перевезення дітей та працівників до закладу освіти, 

забезпечуються засобами індивідуального захисту (із розрахунку 1 захисна маска на 3 

години роботи на 1 особу), антисептичним засобом для обробки рук. 

 

3. До роботи не допускаються водії з ознаками гострої респіраторної хвороби або 

підвищеною температурою тіла понад 37,2 °C. 

 

4. Вхід пасажирів до салону автотранспорту допускається при наявності засобів 

індивідуального захисту (респіратора або захисної маски). 

 

5. Перевезення пасажирів здійснюється у межах кількості місць для сидіння. 

 

6. У кінці робочої зміни водії проводять дезінфекційні заходи у салоні транспортного 

засобу. 

 

7. Водії дотримуються вимог щодо використання та утилізації засобів індивідуального 

захисту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 6 

до наказу ОЗО «Красилівський  

академічний ліцей» 

від 31.08.2020 №49-о 

 

Вимоги щодо поводження з використаними засобами  

індивідуального захисту 

 

1. У опорному закладі освіти організовується централізований збір та утилізація 

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. 

 

2. Кількість та об'єм (місткість) контейнерів/урн визначається з розрахунку на кількість 

відвідувачів опорного закладу освіти, з подальшою утилізацією згідно з укладеними угодами 

на вивіз твердих побутових відходів. 

 

3.  Контейнери встановлюються біля входу в опорний заклад освіти, на коридорах та у 

санвузлах. 

 

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

індивідуального захисту (захисні маски, респіратори, гумові рукавички, захисні щитки), 

замінюються після заповнення, щільно зав'язуються (використовується додатковий пакет для 

надійності зберігання використаних засобів індивідуального захисту) та наноситься 

маркування («використані засоби індивідуального захисту»). 

 

5. Щоденно здійснюється дезінфекція контейнерів, картонні контейнери одноразового 

використання після використання утилізуються. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 7 

до наказуОЗО «Красилівський  

академічний ліцей» 

від 31.08.2020 №49-о 

 

Маршрути руху 

здобувачів освіти, за якими відбувається їх допуск до закладу освіти,та 

відповідальні за термометрію 

 
Назва входу Класи Час входу до закладу 

освіти 

Особа, відповідальна за 

термометрію 

Вхід №1 (Центральний 

вхід) 

1-4 8:00-8:10 Щербина О.І. 

Вхід №2 6, 7, 9,10,11 8:00-8:10 Бецман О.Г. 

Вхід №3 5, 8 8:00-8:10 Забудько О.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 8  

до наказу ОЗО «Красилівський  

академічний ліцей» 

від 31.08.2020 №49-о 

 

 

Перелік  

навчальних кабінетів, закріплених за класами  
 

 

Навчальний кабінет Клас Завідувач кабінетом 

Кабінет 1 класу 1 Халупа І.В. 

Кабінет 2 класу 2 Баранівська Н.П. 

Кабінет 3 класу 3 Волинець Г.В. 

Кабінет 4 класу 4 Забудько І.Д. 

Кабінет української мови та літератури №2 5 Грузинська О.О. 

Кабінет хімії 6 Коваленко Л.М. 

Кабінет фізики 7 Дудник Т.В. 

Кабінет англійської мови 8 Пужко Т.І. 

Кабінет географії 9 Кравець С.В. 

Кабінет математики №1 10 Полотняк Н.В. 

Кабінет біології  11 Яструб Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 9 

до наказу ОЗО «Красилівський  

академічний ліцей» 

від 31.08.2020 №49-о 

 

Графік чергування учителів 

по ОЗО «Красилівський академічний ліцей» 

на І семестр 2020/2021 навчального року 

 
Місце 

чергування 
Чергові 

вчителі Дата чергування 

Простір 

початкових 

класів 

Забудько І.Д. 01.09-04.09 28.09-02.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         02.11-06.11 30.11-04.12   

Волинець Г.В. 07.09-11.09 05.10-09.10 09.11-13-11 07.12-11.12   

Баранівська Н.П. 14.09-18.09 12.10-16.10 16.11-20.11 14.12-18.12   

Халупа І.В. 21.09-25.09  19.10-23.10 23.11-27.11 21.12-24.12   

Простір 10-11 

класів 

Яструб Л.В. 01.09-04.09 28.09-02.10 02.11-06.11 30.11-04.12   

Полотняк Н.В. 07.09-11.09 05.10-09.10 09.11-13-11 07.12-11.12   

Кравець С.В. 14.09-18.09 12.10-16.10 16.11-20.11 14.12-18.12   

Бецман О.Г. 21.09-25.09 19.10-23.10 23.11-27.11 21.12-24.12   

Простір  

6, 7 та 9 

класів 

Лавренюк С.П. 01.09-04.09 28.09-02.10 02.11-06.11 30.11-04.12   

Забудько О.М. 07.09-11.09 05.10-09.10 09.11-13-11 07.12-11.12   

Дудник Т.В. 14.09-18.09 12.10-16.10 16.11-20.11 14.12-18.12   

Пилипенко О.С. 21.09-25.09 19.10-23.10 23.11-27.11 21.12-24.12   

Простір  

5 та 8 класів 

Грузинська О.О 01.09-04.09 21.09-25.09 12.10-16.10 09.11-13-11 30.11-04.12 21.12-24.12 

Пужко Т.І. 07.09-11.09 28.09-02.10 19.10-23.10 16.11-20.11 07.12-11.12  

Іваненко С.В. 14.09-18.09 05.10-09.10 02.11-06.11 23.11-27.11 14.12-18.12  

 

 



Додаток 10 

до наказу ОЗО «Красилівський  

академічний ліцей» 

від 31.08.2020 №49-о 

 

Частота та відповідальні за обробку окремих поверхонь 

 
Поверхні Періодичність Час обробки Особа, відповідальна за 

обробку 

Підлога, сходи 2 рази/день та у міру 

забруднення 

10:30-11:15 (пн.-чт.) 

10:10-10:55 (пт.) 

14:30-15:15 (пн.-чт.) 

14:10-14:55 (пт.) 

Прибиральниці 

службових приміщень 

Висококонтактні 

поверхні (ручки 

дверей, вимикачі, 

поручні, робочі столи, 

сантехнічні прилади, 

крани тощо) 

2-3 рази/день 7:45-8:00 

10:30-11:15 (пн.-чт.) 

10:10-10:55 (пт.) 

14:30-15:15 (пн.-чт.) 

14:10-14:55 (пт.) 

Чергова прибиральниця 

Прибиральниці 

службових приміщень 

Санвузли 2 рази/день та у міру 

забруднення 

10:30-11:15 (пн.-чт.) 

10:10-10:55 (пт.) 

14:30-15:15 (пн.-чт.) 

14:10-14:55 (пт.) 

Прибиральниці 

службових приміщень 

Пришкільний 

гуртожиток 

Щоранку 08:00-09:00 Прибиральниця 

службових приміщень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 11 

до наказу ОЗО «Красилівський  

академічний ліцей» 

від 31.08.2020 №49-о 

 

 

Розподіл навчальних кабінетів, коридорів, інших приміщень для 

вологого прибирання 

 

Відповідальна особа Приміщення 

Орлівська Н.Г. Кабінети 3 і 4 класів, біології, математики № 1, 

української мови і літератури № 1, директора, 

коридор першого поверху основної будівлі 

закладу освіти, спортивний зал № 1, 

спортивний зал № 2 

Іванова Л.В. Кабінети 1 і 2 класів, історії, математики № 2, 

секретаря, методичний кабінет, хімії, коридор 

другого поверху основної будівлі закладу 

освіти, рекреація, актовий зал, майстерня 

Альмужна Н.Г. Кабінети української мови і літератури № 2, 

англійської мови, зарубіжної літератури, 

інформатики, мистецтва, правил дорожнього 

руху, захисту України,  коридори комбінату, 

спортивний зал №1, спортивний зал № 2 

Щербина Н.В.  Кабінети фізики, географії, пришкільний 

гуртожиток 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 12 

до наказу ОЗО «Красилівський  

академічний ліцей» 

від 31.08.2020 №49-о 

 

Алгоритм дій на випадок надзвичайної ситуації, пов’язаної з 

реєстрацією випадків захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19) 

для працівників опорного закладу освіти 

 
1. При виявленні симптомів хвороби (температура тіла вище 37,2 °С, кашель, осиплість 

голосу, почервоніння очей) у працівника опорного закладу, він/вона негайно 

відсторонюється від роботи. За можливості він/вона самостійно повертається додому та 

негайно звертається до сімейного лікаря. За тяжкого стану на працівника одягається медична 

маска, він/вона відправляється в ізоляційну кімнату, де чекає прибуття машини швидкої 

допомоги. 

2. Після вилучення особи з симптомами інфекційного захворювання в тих приміщеннях, 

де перебувала така особа, проводиться провітрювання поза графіком та дезінфекція 

висококонтактних поверхонь.  

3. У випадку підтвердження в працівника опорного закладу освіти COVID-19 

проводиться визначення кола контактних осіб. Усі контактні особи відправляються на 

самоізоляцію під медичний нагляд сімейного лікаря на 14 днів з дня останнього контакту з 

особою, в якої підтверджений випадок COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 13 

до наказу ОЗО «Красилівський  

академічний ліцей» 

від 31.08.2020 №49-о 

 

Алгоритм дій на випадок надзвичайної ситуації, пов’язаної з 

реєстрацією випадків захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19) 

для здобувачів освіти закладу 

 
1. При виявленні симптомів хвороби (температура тіла вище 37,2 °С, кашель, осиплість 

голосу, почервоніння очей) учню одягають медичну маску, у супроводі  класного керівника 

або іншого педагогічного працівника проводять його в ізоляційну кімнату та повідомляють 

батьків або опікунів. Сповіщають медичного працівника закладу для надання медичної 

допомоги на догоспітальному етапі.  

2. Після вилучення особи з симптомами інфекційного захворювання в тих приміщеннях, 

де перебувала така особа, проводиться провітрювання поза графіком та дезінфекція 

висококонтактних поверхонь. 

3. Переконайтеся в тому, що батьки здобувача освіти знають, як зв’язатися з 

уповноваженою особою (сестрою медичною). Ця особа має бути забезпечена стандартними 

засобами захисту, а також повинна дотримуватися заходів безпеки при догляді за особами з 

підозрою на COVID-19: носити маску і дотримуватися необхідної дистанції. 

У разі, якщо дитина налякана і болісно переживає власний стан, уповноважена особа 

(сестра медична) має заспокоїти дитину і залишатися з нею в окремому приміщенні, що 

добре провітрюється, не знімати маску і дотримуватися дистанції. 

4. Уповноважена особа (сестра медична) має надіслати екстрене повідомлення форми 

058/о про підозру на інфекційне захворювання до лабораторного центру (відповідного його 

підрозділу). 

5. Уповноважена особа (сестра медична) закладу реєструє випадок в журналі реєстрації 

форми 060/о. 

6. Уповноважена особа (сестра медична) 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. 

7. Уповноважена особа (сестра медична) 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. 

8. Ніхто з працівників опорного закладу освіти, у тому числі сестра медична, класний 

керівник, інші педагогічні працівники, які опікуються підозрілим випадком або 

підтвердженим випадком COVID-19, не мають права розголошувати імені хворого або того, 

у кого підозрюють COVID-19, задля збереження лікарської таємниці. Обов’язок закладу 

освіти — запобігати булінгу та стигматизації у зв’язку з COVID-19. 

9. У випадку підтвердження в здобувача освіти опорного закладу COVID-19 проводиться 

визначення кола контактних осіб. Усі контактні особи відправляються на самоізоляцію під 

медичний нагляд сімейного лікаря на 14 днів з дня останнього контакту з особою, в якої 

підтверджений випадок COVID-19. Для класу, який перебуває на самоізоляції, 

організовується освітній процес за допомогою технологій дистанційного навчання. 

10. Якщо захворювання на COVID-19 підтвердилося і в контактних осіб, директор 

опорного закладу 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. 


