Додаток 1
до наказу від 27.08.2021 року
№168-О

Порядок організації освітнього процесу
в період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби
(COVID-19) в Херсонській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №4
Херсонської міської ради
Відповідно до статті 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних
хвороб», на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 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», Санітарного регламенту для
закладів загальної середньої освіти, Постанови Головного санітарного лікаря від 26.08.2021
№9 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у
зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)», листа МОН України від
23.08.2021 року №1/10-3101 «Щодо особливостей організації навчання», з метою
організації освітнього процесу в закладі та недопущення розповсюдження захворюваності
на грип та гострі респіраторні інфекції, упередження загострення епідемічної ситуації в
місті, запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, з 01 вересня 2021 року освітній
процес у Херсонській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №4 Херсонської міської ради
організовується з урахуванням протиепідемічних заходів:
Підготовчі заходи щодо організації освітнього процесу
№

Заходи

Виконавці

Дотримуватися інструкцій:
Адміністрація
 -з охорони праці під час роботи в закладі освіти в
умовах карантину;
 -з охорони праці під час дистанційної (надомної)
роботи в умовах карантину;
 -з безпеки життєдіяльності учасників освітнього
процесу під час карантину;
 -з безпеки життєдіяльності учасників освітнього
процесу;
 -про дотримання обмежень задля запобігання
поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
Завершити ремонтні та профілактичні роботи,
ЗД ГР
2
здійснити прибирання усіх навчальних приміщень та
прилеглої території закладу (дезінфекція поверхонь,
перевірка вікон щодо забезпечення провітрювання).
Проінформувати учасників освітнього процесу про Адміністрація,
3
правила організації освітнього процесу, відвідування
класні
закладу освіти та перебування в ньому в умовах
керівники
профілактики
розповсюдження
коронавірусної
хвороби (СОVID-19)
1

Термін
виконання
До 18.08.2021

До 28.08.2021

До 01.09.2021

4

5

6

7

8

9
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Провести роз'яснювальну роботу з персоналом та Адміністрація,
здобувачами освіти щодо індивідуальних заходів
класні
профілактики та реагування на виявлення симптомів
керівники
коронавірусної
хвороби
(COVID-19)
серед
персоналу/здобувачів освіти.
Провести інструктажі з безпеки життєдіяльності для Адміністрація,
учасників освітнього процесу з питання запобігання
класні
поширенню коронавірусної інфекції (COVID-19),
керівники
дотримання правил респіраторної гігієни та
протиепідемічних заходів, навчання (практичне
заняття) щодо одягання, використання, зняття засобів
індивідуального захисту, їх утилізації.
Розмістити інформацію
(плакати/ банери) про Адміністрація
необхідність дотримання респіраторної гігієни та
етикету кашлю.
Організувати на вході до всіх приміщень закладу, в
ЗД ГР
т.ч. у медичному пункті школи, місця для обробки рук
антисептичними засобами. Місця для обробки рук
позначити яскравим вказівником про правила та
необхідність дезінфекції рук: (банер, наклейка тощо).
Виокремити й обладнати спеціальне приміщення для
ЗД ГР
тимчасового перебування учасників освітнього
процесу у разі виявлення в них симптомів гострого
респіраторного захворювання та/або підвищеної
температури.
Розробити алгоритми дій на випадок надзвичайної Адміністрація
ситуації, пов'язаної з реєстрацією випадків
захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19)
серед здобувачів освіти та працівників закладу та
алгоритм дій при виявленні симптомів ГРВІ в
працівників чи учнів освітнього закладу.
Провести роз'яснювальну роботу з батьками
ЗД НВР,
здобувачів освіти щодо необхідності впровадження в
класні
закладі освіти обмежувальних заходів стосовно
відвідування закладу освіти сторонніми особами
керівники
(дистанційно за допомогою будь-яких засобів зв'язку).
Запропонувати батькам учнів, які належать до
ЗД НВР
категорій, яким не рекомендовано перебування в
класні
закладах освіти (особам із хронічними легеневими
хворобами; особам, які мають розлади імунної
керівники,
системи; особам із захворюванням на цукровий діабет
класоводи,
тощо), організувати навчання за формами здобуття
освіти, що максимально відповідають потребам
їхнього захисту та безпеки (наприклад, педагогічний
патронаж, екстернатна, сімейна (домашня) або
дистанційна форми здобуття освіти)
Створити умови для мінімізації ризику інфікування
ЗД ГР
(визначити місце для окремого зберігання верхнього
одягу (взуття) для кожного класу, працівників закладу
освіти), збільшити вільний простір у навчальних
приміщеннях (прибрати зайві меблі, килими, м’які

До 28.08.2021

28.08.2021,
01.09.2021

До 01.09.2021
До 01.09.2021

До 20.08.2021

До 01.09.2021

До 01.09.2021

До 01.09.2021

До 01.09.2021

іграшки тощо), місце для збору та подальшої
утилізації засобів індивідуального захисту
До 27.08.2021
ЗД НВР
13 З метою недопущення скупчення дітей, розробити й
затвердити графік допуску учнів до школи та
маршрути руху здобувачів освіти (із залученням усіх
можливих входів у приміщення закладу)
До 01.09.2021
ЗД ГР
14 На території освітнього закладу розмістити
контейнери/урни з кришками для використаних масок
з чіткою яскравою відміткою «ВИКОРИСТАНІ
МАСКИ»
До 01.09.2021
ЗД ГР
15 Організувати централізований збір використаних
засобів індивідуального захисту, паперових серветок
та рушників у окремі контейнери/урни з кришками та
поліетиленовими пакетами з подальшою утилізацією
згідно з укладеними угодами на вивіз твердих
побутових відходів
Упродовж
ЗД НВР
16 У разі підтвердження випадку коронавірусної хвороби
в одного із здобувачів освіти, всі інші учні
навчального
відповідного класу, групи визнаються такими, що
року
потребують самоізоляції та повинні вживати заходів,
передбачених галузевими стандартами в сфері
охорони здоров’я.
режим
у
закладі
Упродовж
ЗД ГР
17 Санітарно-дезінфекційний
організувати відповідно до Санітарного регламенту
навчального
для
закладів
загальної
середньої
освіти,
року
затвердженого наказом МОЗ України 25.09.2021 року
№2205. Розрахунок кількості дезінфекційного засобу
розраховувати відповідно до інструкції щодо
використання засобу.
Особливості організації освітнього процесу в умовах адаптивного карантину
Термін
№
Заходи
Виконавці
виконання
1
Адміністрація
Постійно,
Вносити зміни до термінів проведення канікул,
протягом дії
початку та завершення навчальних семестрів, з
карантинних
урахуванням епідеміологічної ситуації
обмежень
Уникати організації видів діяльності, які вимагають
Учителі,
Постійно,
2
безпосереднього фізичного контакту між учнями:
керівники
протягом дії
зменшити кількість комунікаційних вправ, групових
гуртків
карантинних
ігор, що передбачають тактильний контакт, проводити
обмежень
ранкові зустрічі з дотриманням соціальної дистанції
тощо
У розкладі навчальних занять передбачити визначення
ЗД НВР
Постійно,
3
різного часу початку та закінчення занять і перерв для
протягом дії
початкової, основної, старшої школи (учні класів
карантинних
парної нумерації виходять на перерви одразу після
обмежень
дзвінка з уроку; за 10 хвилин після короткого дзвінка
ці учні повертаються до класів, а учні з класів непарної
нумерації виходять на перерву) (додаток 1);
максимальне
впровадження в освітній процес
технології змішаного навчання

ЗД НВР
ЗД ГР

4

Забезпечити раціональне використання 3-х запасних
виходів із закладу, виокремлення зон переміщення для
різних вікових категорій здобувачів освіти

5

Усі працівники закладу повинні бути забезпечені Адміністрація
засобами індивідуального захисту (із розрахунку 1
захисна маска на 3 години роботи) на 5 робочих днів,
дотримуватися правил використання індивідуальних
засобів захисту. У разі «помаранчевого» рівня
епідемічної небезпеки, педагогам у процесі
викладання рекомендовано використовувати захисні
щитки.
Після кожного зняття засобів індивідуального захисту
та перед одяганням чистих засобів індивідуального
захисту, працівник повинен ретельно вимити руки з
милом або обробити антисептичним засобом.
Допускати до роботи працівників закладу за умови
Сестра
використання засобів індивідуального захисту
медична
(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 С не
допускаються на робоче місце і звертаються до
медичної установи. При підвищенні температури тіла
понад 37,2 °C або ознак гострого респіраторного
захворювання вдома, працівник закладу повідомляє
директора або його заступника та не виходить на
роботу, одночасно звертаючись за медичною
допомогою.
Здобувачі освіти 5-9 класів допускаються до закладу Адміністрація,
освіти в масках, учням 1-4 класів дозволяється входити
черговий
до закладу без використання захисних масок.
учитель
Допуск до освітнього закладу батьків або
супроводжуючих осіб, крім осіб, які супроводжують
осіб з інвалідністю, дозволяється за умови
проходження термометрії та носіння в закладі освіти
захисної маски.
Вхід здобувачів освіти та працівників закладу освіти Адміністрація,
черговий
до освітнього закладу здійснюється лише в захисній
учитель
масці або респіраторі та з дотриманням соціальної
дистанції (на подвір’ї та у вестибюлі закладу дистанція
позначена червоними смугами).
З метою мінімалізації переміщення здобувачів освіти Адміністрація,
учителі
по школі, усі уроки проводити в закріплених
навчальних кабінетах, за можливості забезпечити
проведення деяких навчальних занять на свіжому
повітрі.
Учителі,
Перед початком занять проводити опитування
класні
здобувачів освіти щодо їх самопочуття та наявності
керівники,

6

7

8

9

10

Постійно,
протягом дії
карантинних
обмежень
Постійно,
протягом дії
карантинних
обмежень

Постійно,
протягом дії
карантинних
обмежень

Постійно,
протягом дії
карантинних
обмежень

Постійно,
протягом дії
карантинних
обмежень
Постійно,
протягом дії
карантинних
обмежень
Постійно,
протягом дії

симптомів респіраторної хвороби та фіксувати
виявлені симптоми в журналах здоров’я.
Регулярно комунікувати з батьками учнів для
з’ясування стану здоров'я дітей
11
У разі виявлення ознак гострої респіраторної хвороби
діяти згідно із розробленими алгоритмами (додатки 24)
12

Здійснювати регулярний моніторинг та аналіз
відвідування занять учнями з метою раннього
виявлення
збільшення
захворюваності
та
інформування управління освіти Херсонської міської
ради у випадку різкого збільшення захворюваності

13

Захисні маски можуть не використовуватися під час
проведення занять у навчальних приміщеннях.
Педагогічним працівникам рекомендовано заняття
проводити в захисних щитках.

14

Під час пересування приміщеннями закладу освіти
використання захисних масок є обов'язковим. Для учнів
1-4 класів вхід та пересування приміщеннями закладу освіти
дозволяється без використання захисної маски або
респіратора.

15

16

18

карантинних
обмежень

Сестра
медична,
класні
керівники

Постійно,
протягом дії
карантинних
обмежень

Соціальний
педагог,
класні
керівники

Постійно,
протягом дії
карантинних
обмежень

Учасники
освітнього
процесу

Постійно,
протягом дії
карантинних
обмежень

Учасники
освітнього
процесу

Постійно,
протягом дії
карантинних
обмежень

Уникати масових скупчень, обмежити проведення Адміністрація,
масових заходів (нарад, зборів тощо) в закритих
вчителі,
приміщеннях (окрім заходів,
необхідних для
бібліотекар
забезпечення функціонування закладів освіти проведення педагогічних рад, конференцій трудового
колективу тощо)
ЗД НВР
Рухатися по закладу згідно
затвердженим графіком руху

17

керівники
гуртків

з

маршрутами

й

З метою забезпечення соціальної дистанції під час
навчання використовувати великі приміщення
(зокрема, актову й спортивну зали), за сприятливих
погодних умов забезпечувати проведення занять з
окремих предметів (географії, історії, біології, основ
здоров’я) просто неба; проводити навчальні заняття з
окремих предметів або в окремі навчальні дні у
підгрупах, використовуючи технології змішаного
навчання.
Заняття гуртків, факультативів, груп подовженого дня
організовувати за аналогічними протиепідемічними та
профілактичними вимогами

Постійно,
протягом дії
карантинних
обмежень
Постійно,
протягом дії
карантинних
обмежень

Учителі,
керівники
гуртків,
бібліотекар

Постійно,
протягом дії
карантинних
обмежень

Керівники
гуртків,
факультативів
, груп
подовженого
дня

Постійно,
протягом дії
карантинних
обмежень

19

20

У санітарних кімнатах та кожному навчальному
кабінеті забезпечити наявність рідкого мила,
антисептичних засобів для рук та паперових рушників.
Використання багаторазових рушників заборонено.
Основним заходом гігієни рук в умовах 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
Основним заходом гігієни рук в умовах 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

21

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

22

Під час перерв між навчальними заняттями проводити
очищення і дезінфекцію поверхонь (у тому числі
дверних ручок, столів. місць для сидіння, перил,
тощо).
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Після проведення занять у кінці робочого дня
проводити очищення і дезінфекцію навчальних
кабінетів

ЗД ГР

Постійно,
протягом дії
карантинних
обмежень

Працівника та
учні закладу

Постійно,
протягом дії
карантинних
обмежень

Учителі ,
керівники
гуртків

Постійно,
протягом дії
карантинних
обмежень

ЗД ГР

Постійно,
протягом дії
карантинних
обмежень

ЗД ГР

Постійно,
протягом дії
карантинних
обмежень

Вимоги до організації харчування
№
1

Заходи
Затвердити графік харчування здобувачів освіти

2
Заборонити організацію мультипрофільного
харчування за типом «шведського столу» та шляхом
самообслуговування
3
Організувати питний режим здобувачів освіти за
допомогою використання індивідуальних ємностей
для рідини або фасовоної питної продукції

Виконавці
ЗД НВР
Грицаєнко Г.А.
ЗД НВР
Грицаєнко Г.А.

Класні керівники,
учасники
освітнього процесу

Термін
виконання
До
01.09.2020
Постійно,
протягом
дії
карантинн
их
обмежень
Постійно,
протягом
дії
карантинн
их
обмежень

4
При організації харчування забезпечити відстань між
столами не менше 1,5 м та розміщення за столом не
більше 4-х осіб
5
У разі неможливості забезпечення здобувачів освіти
гарячим харчуванням, організувати харчування
шляхом роздачі попередньо фасованої харчової
продукції
Усі працівники харчоблоку зобов’язані готувати,
видавати страви або здійснювати розрахунок у
засобах індивідуального захисту: 1 захисна маска на
3 години роботи або респіратор, захисні окуляри або
захисний щиток, одноразові рукавички (змінювати їх
після кожної дії (виробничого процесу на харчоблоці
їдальні), не пов'язаних між собою)

6

7
Забезпечити умови для дотримання працівниами
харчоблоку правил особистої гігієни: рукомийники,
мило рідке, паперові рушники, антисептичні засоби
для обробки рук.

ЗД НВР
Грицаєнко Г.А.

ЗД НВР
Грицаєнко Г.А.

ЗД НВР
Грицаєнко Г.А.

ЗД НВР
Грицаєнко Г.А.

Постійно,
протягом
дії
карантинн
их
обмежень
Постійно,
протягом
дії
карантинн
их
обмежень
Постійно,
протягом
дії
карантинн
их
обмежень
Постійно,
протягом
дії
карантинн
их
обмежень

Вимоги до поводження з використаними засобами індивідуального захисту
№

Заходи

Виконавці

1

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
Кількість та об'єм (місткість) контейнерів/урн
визначати з розрахунку на кількість відвідувачів
закладу освіти, з подальшою утилізацією згідно з
укладеними угодами на вивіз твердих побутових
відходів

ЗД ГР

2 

3

Контейнери встановити біля входів до закладу освіти,
коридорах та санвузлах

4

Поліетиленові пакети з контейнерів, у яких зібрано
використані засоби індивідуального захисту (захисні
маски. респіратори, гумові рукавички, захисні щитки),
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»);

Термін
виконання
Постійно,
протягом дії
карантинних
обмежень

ЗД ГР

Постійно,
протягом дії
карантинних
обмежень

ЗД ГР

Постійно,
протягом дії
карантинних
обмежень
Постійно,
протягом дії
карантинних
обмежень

ЗД ГР

5

Щоденно здійснювати дезінфекцію контейнерів,
картонні контейнери одноразового використання після
використання підлягають утилізації.

ЗД ГР

Постійно,
протягом дії
карантинних
обмежень

Особливості організації освітнього процесу за рівнями епідеміологічної небезпеки
№
з/
п

Параметри
освітньої
діяльності

Рекомендаційні заходи відповідно до рівня епідемічної небезпеки

«Зелений» рівень епідеміологічної небезпеки
1

2

3

Очне навчання.
Упровадження, відповідно до наказу по закладу, для частини дітей з особливими
освітніми потребами, які мають супутні хронічні захворювання (цукровий діабет,
захворювання дихальної системи, захворювання центральної нервової системи,
що супроводжуються судомами), за заявами батьків чи осіб які їх заміняють,
змішаної або дистанційної форми навчання.
Освітнє
Створення умов для мінімізації ризику інфікування учасників освітнього
середовищ процесу, а саме:
1.Забезпечення учасників освітнього процесу засобами індивідуального захисту,
е
дезінфікуючими засобами; організація контролю їх використання.
2.Оснащення
кожного приміщення, де знаходяться учасники освітнього
процесу, рідким милом, паперовими рушниками та антисептиками з умістом
спирту >60% (самостійний доступ дітей
повинен бути обмежений ),
інформаційними матеріалами щодо профілакити COVID-19, окремими
контейнерами
з політеленовими пакетами для збору використаних
індивідуальних засобів захисту для їх подальшої утилізації.
3.Здійснення технічним персоналом
тричі на добу вологого прибирання з
використанням миючих та дезінфекційних засобів (за затвердженим графіком).
4.Провітрювання приміщень на 10 хв. після проведення кожного уроку/заняття
та в кінці робочого дня (за сприятливих умов).
5. Розміщення в класах дітей за одномісними партами(за можливості) на
максимальній відстані один від одного.
6.Забезпечити дистанцію в спальні між ліжками на відстані 1.5 м.
7.Прибирання зайвих меблів, устаткування, килимів, м’яких іграшок тощо.
8.Розмітки на підлозі у вестибюлях та шкільному подвір,ї.
9.Здійснення температурного скринінгу працівників освітнього закладу з
відповідними записами у журналі фіксації температури.
10.Допуск до закладу освіти учасників освітнього процесу (працівників школи,
учнів, батьків дітей з інвалідністю) тільки в захисних масках чи респіраторах.
11.Застосовування практики соціального дистанціювання та уникнення
скупчення (відповідальні чергові вчителі на кожному поверсі, згідно з
затвердженим графіком чергування)
Освітній процес:
організаці 1.Запровадження гнучкої структури навчального року, передбачивши
можливість внесення змін до термінів проведення канікул, початку та
я
завершення навчальних семестрів, з урахуванням епідеміологічної ситуації
навчання
2.Проведення навчальних занять у закріплених за класами приміщеннях, окрім
фізичної культури (спортивні зали, шкільний стадіон).
3.Проведення педагогічними працівниками перед початком занять опитування
здобувачів освіти щодо самопочуття та наявності в них симптомів респіраторної
хвороби.
Форма
навчання

4

5

4.Проведення деяких уроків, позакласних заходів на відкритому повітрі, в
приміщенні шкільної бібліотеки.
5. Організація навчання дітей із супутніми та хронічними захворюваннями
дистанційно за показами медиків, на підставі заяв батьків дітей.
6.Вхід здобувачів освіти до закладу за графіком, у якому зазначено час та один із
чотирьох входів.
7. Вихід учнів на перерви за плаваючим графіком.
виховна та 1.На період карантину співпраця з позашкільними закладами зберігається, але
позакласн керівники гуртків проводять заняття в класах школи.
2.Здійснення контролю керівниками гуртків за дотриманням школярами
а робота
розмітки на підлозі, що полегшує організацію двостороннього руху у коридорах;
графіка проведення рухливих ігор на свіжому повітрі.
3.Проведення керівниками гуртків провітрювання
класних кімнат, силами технічного персоналу очищення й дезінфекції
поверхонь (в т.ч. дверних ручок, столів, парт, місць для сидіння) після
проведення занять та в кінці робочого дня.
4.Дотримання правил використання засобів
індивідуального захисту (кожні три години педагоги та учні, працівники закладу
освіти змінюють засоби індивідуального захисту (маски, респіратори).
5.Здійснення адміністрацією закладу щоденного контролю за виконанням
тимчасових рекомендацій в період карантину.
Організаці 1.Забезпечення робочої відстані між столами в залі шкільної їдальні 1,5 м.
2.Розміщення за столом по 4 дітей.
я
харчуванн 3.Забезпечення системного контролю стану дотримання педагогами та дітьми
правил особистої гігієни (рукомийники, мило рідке, паперові рушники,
я
антисептичні засоби для обробки рук).
4.В період карантину працівники кухні накривають столи та прибирають і
дезінфікують їх після кожної зміни, дотримуючись рекомендацій МОЗ щодо
організації протиепідемічних заходів у їдальні.
5.Організація питного режиму здійснюється з використанням одноразового
посуду.
1.Проведення заступниками директора інструктажів для працівників щодо
Робота
педпраців запобігання поширенню коронавірусної інфекції (COVID-19): дотримання
правил респіраторної гігієни та протиепідемічних заходів; навчання працівників
ників
щодо одягання, використання, зняття засобів індивідуального захисту, їх
утилізації, контроль за виконанням цих вимог.
2.Дотримання алгоритму дій на випадок надзвичайної ситуації, пов’язаною з
реєстрацією випадків захворювання на коронавірусну хворобу серед здобувачів
освіти та працівників закладу.
3.Спілкування педагогічних працівників із батьками здійснювати переважно
дистанційно за допомогою зручних для батьків засобів зв’язку. Інструктування
батьків щодо правильного проведення скринінгу температури, повідомлення
закладу про стан здоров’я дітей.
4.Введення обмежень щодо проведення на період карантину відкритих
виховних заходів з масовим перебуванням учасників освітнього процесу.
5.Проведення роз’яснювальної роботи за участі голови профспілкового комітету
закладу з працівниками закладу «60+» щодо особливостей організації
діяльності, виконання функціональних обов’язків працівниками даної категорії в
умовах адаптивного карантину, а також про режим віддаленої роботи.
6.Проведення роз’яснювальної роботи за участі голови профспілкового комітету
закладу з працівниками закладу щодо необхідності вакцинації від COVID-19.
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1

2

3

1. Проведення заступником директора школи з ГР інструктажів для працівників
щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції (COVID-19): дотримання
правил респіраторної гігієни та протиепідемічних заходів; навчання працівників
щодо одягання, використання, зняття засобів індивідуального захисту, їх
утилізації, контроль за виконанням цих вимог.
2.Забезпечення
техперсоналу
засобами
індивідуального
захисту,
дезінфікуючими засобами .
3. Проведення після завершення занять та в кінці робочого дня очищення та
дезінфекції поверхонь (в тому числі дверних ручок, столів, місць для сидіння,
перил тощо.)
4. Розміщення на території закладу контейнерів з кришкою для використаних
масок з чіткою яскравою відміткою « ВИКОРИСТАНІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ» з
подальшою утилізацією, згідно укладеними угодами на вивіз твердих
побутових відходів.
1.Забезпечення медичного кабінету безконтактними термометрами, засобами
Робота
індивідуального захисту та антисептичними засобами.
медичної
2.Здійснення
щоранку термометрії працівникам освітнього закладу, з
сестри
відповідним записом у журналі
«Жовтий» рівень епідеміологічної небезпеки
Очне
навчання.
Форми
Упровадження, відповідно до наказу по закладу, для частини дітей з особливими
навчання
освітніми потребами, які мають супутні хронічні захворювання (цукровий діабет,
захворювання дихальної системи, захворювання центральної нервової системи,
що супроводжуються судомами), за заявами батьків чи осіб які їх заміняють,
змішаної або дистанційної форми навчання.
Освітнє
Створення умов для мінімізації ризику інфікування учасників освітнього
середовищ процесу, а саме:
1.Забезпечення учасників освітнього процесу засобами індивідуального захисту,
е
дезінфікуючими засобами; організація контролю їх використання.
2.Оснащення
кожного приміщення, де знаходяться учасники освітнього
процесу, рідким милом, паперовими рушниками та антисептиками з умістом
спирту > 60% (самостійний доступ дітей повинен бути обмежений ),
інформаційними матеріалами щодо профілакити COVID-19, окремими
контейнерами
з політеленовими пакетами для збору використаних
індивідуальних засобів захисту для їх подальшої утилізації.
3. Здійснення технічним персоналом тричі на добу вологого прибирання з
використанням миючих та дезінфекційних засобів (за затвердженим графіком).
4.Провітрювання приміщень на 10 хв. після проведення кожного уроку/заняття
та в кінці робочого дня (за сприятливих умов).
5.Розміщення в класах дітей за одномісними партами(за можливості) на
максимальній відстані один від одного.
6.Забезпечити дистанцію в спальні між ліжками на відстані 1.5 м.
7. Прибирання зайвих меблів, устаткування, килимів, м’яких іграшок тощо.
8.Розмітки на підлозі у вестибюлях та шкільному подвір.ї.
9. Здійснення температурного скринінгу працівників освітнього закладу з
відповідними записами у журналі фіксації температури.
10.Допуск до закладу освіти учасників освітнього процесу (працівників школи,
учнів, батьків дітей з інвалідністю) тільки в захисних масках чи респіраторах.
11.Застосовування практики соціального дистанціювання та уникнення
скупчення (відповідальні чергові вчителі на кожному поверсі, згідно з
затвердженим графіком чергування)
Освітній процес:
Робота
техперсон
алу

організаці
я
навчання

1.Запровадження гнучкої структури навчального року, передбачивши
можливість внесення змін до термінів проведення канікул, початку та
завершення навчальних семестрів, з урахуванням епідеміологічної ситуації
2.Проведення навчальних занять у закріплених за класами приміщеннях, окрім
фізичної культури (спортивні зали, шкільний стадіон).
3.Проведення педагогічними працівниками перед початком занять опитування
здобувачів освіти щодо самопочуття та наявності в них симптомів респіраторної
хвороби.
4.Проведення деяких уроків, позакласних заходів на відкритому повітрі, в
приміщенні шкільної бібліотеки.
5.Організація навчання дітей із супутніми та хронічними захворюваннями
дистанційно за показами медиків, на підставі заяв батьків дітей.
6.Вхід здобувачів освіти до закладу за графіком, у якому зазначено час та один із
трьох входів.
7.Вихід учнів на перерви за плаваючим графіком.
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виховна та 1.На період карантину співпраця з позашкільними закладами зберігається, але
позакласн керівники гуртків проводять заняття в класах школи.
2.Здійснення контролю керівниками гуртків за дотриманням школярами
а робота
розмітки на підлозі, що полегшує організацію двостороннього руху у коридорах;
графіка проведення рухливих ігор на свіжому повітрі.
3.Проведення керівниками гуртків провітрювання
класних кімнат, силами технічного персоналу очищення й дезінфекції
поверхонь (в т.ч. дверних ручок, столів, парт, місць для сидіння) після
проведення занять та в кінці робочого дня.
4.Дотримання правил використання засобів
індивідуального захисту (кожні три години педагоги та учні, працівники закладу
освіти змінюють засоби індивідуального захисту (маски, респіратори).
5.Здійснення адміністрацією закладу щоденного контролю за виконанням
тимчасових рекомендацій в період карантину.
Організаці 1.Складання заступником директора з ВР, спільно з
шкільним лікарем та медичною сестрою з дієтичного харчування, графік
я
харчуванн харчування (п’ятиразове) у три зміни.
2.Забезпечення робочої відстані між столами в залі шкільної їдальні 1,5 м.
я
3.Розміщення за столом по 4 дітей.
4. Забезпечення системного контролю стану дотримання вихователями та дітьми
правил особистої гігієни (рукомийники, мило рідке, паперові рушники,
електросушарки, антисептичні засоби для обробки рук).
5.В період карантину працівники кухні накривають столи та прибирають і
дезінфікують їх після кожної зміни, дотримуючись рекомендацій МОЗ щодо
організації протиепідемічних заходів в їдальні.
6. Організація питного режиму здійснюється з використанням одноразового
посуду.
1.Проведення заступниками директора інструктажів для працівників щодо
Робота
педпраців запобігання поширенню коронавірусної інфекції (COVID-19): дотримання
правил респіраторної гігієни та протиепідемічних заходів; навчання працівників
ників
щодо одягання, використання, зняття засобів індивідуального захисту, їх
утилізації, контроль за виконанням цих вимог.
2.Розроблення алгоритму дій на випадок надзвичайної ситуації, пов’язаною з
реєстрацією випадків захворювання на коронавірусну хворобу серед здобувачів
освіти та працівників закладу.
3.Спілкування педагогічних працівників із батьками
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Робота
техперсон
алу

7

Робота
медичної
сестри

здійснювати переважно дистанційно за допомогою зручних для батьків засобів
зв’язку. Інструктування батьків щодо правильного проведення скринінгу
температури, повідомлення закладу про стан здоров’я дітей.
4.Введення обмежень щодо проведення на період
карантину відкритих виховних заходів з масовим перебуванням учасників
освітнього процесу.
5.Проведення роз’яснювальної роботи за участі
голови профспілкового комітету закладу з працівниками закладу «60+» щодо
особливостей організації діяльності, виконання функціональних обов’язків
працівниками даної категорії в умовах адаптивного карантину, а також про
режим віддаленої роботи.
6.Проведення роз’яснювальної роботи за участі голови профспілкового комітету
закладу з працівниками закладу щодо необхідності вакцинації від COVID-19.
1. Проведення заступником директора школи з ГР інструктажів для працівників
щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції (COVID-19): дотримання
правил респіраторної гігієни та протиепідемічних заходів; навчання працівників
щодо одягання, використання, зняття засобів індивідуального захисту, їх
утилізації, контроль за виконанням цих вимог.
2.Забезпечення
техперсоналу
засобами
індивідуального
захисту,
дезінфікуючими засобами .
3. Проведення після завершення занять та в кінці робочого дня очищення та
дезінфекції поверхонь (в т.ч. дверних ручок, столів, місць для сидіння, перил
тощо.)
4. Розміщення на території закладу контейнерів з кришкою для використаних
масок з чіткою яскравою відміткою «ВИКОРИСТАНІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ» з
подальшою утилізацією, згідно укладеними угодами на вивіз твердих
побутових відходів.
1.Забезпечення медичного кабінету безконтактними термометрами, засобами
індивідуального захисту та антисептичними засобами.
2.Здійснення
щоранку термометрії працівникам освітнього закладу, з
відповідним записом у журналі.

«Помаранчевий» рівень епідеміологічної небезпеки
1

Форми
навчання

2

Освітнє
середовищ
е

Очне навчання.
Упровадження, відповідно до наказу по закладу, для частини дітей з особливими
освітніми потребами, які мають супутні хронічні захворювання (цукровий діабет,
захворювання дихальної системи, захворювання центральної нервової системи,
що супроводжуються судомами), за заявами батьків чи осіб які їх заміняють,
змішаної або дистанційної форми навчання.
Створення умов для мінімізації ризику інфікування учасників освітнього
процесу, а саме:
1.Забезпечення учасників освітнього процесу засобами індивідуального захисту,
дезінфікуючими засобами; організація контролю їх використання.
2.Оснащення
кожного приміщення, де знаходяться учасники освітнього
процесу, рідким милом, паперовими рушниками та антисептиками з умістом
спирту >60% (самостійний доступ дітей
повинен бути обмежений ),
інформаційними матеріалами щодо профілакити COVID-19, окремими
контейнерами
з політеленовими пакетами для збору використаних
індивідуальних засобів захисту для їх подальшої утилізації.
3. Здійснення технічним персоналом тричі на добу вологого прибирання з
використанням миючих та дезінфекційних засобів (за затвердженим графіком).
4.Провітрювання приміщень на 10 хв. після проведення кожного уроку/заняття
та в кінці робочого дня (за сприятливих умов).

3

4

5. Розміщення в класах дітей за одномісними партами (за можливості) на
максимальній відстані один від одного.
6.Забезпечити дистанцію в спальні між ліжками на відстані 1.5 м.
7. Прибирання зайвих меблів, устаткування, килимів, м’яких іграшок тощо.
8.Розмітки на підлозі у вестибюлях та шкільному подвір’ї.
9. Здійснення температурного скринінгу працівників освітнього закладу з
відповідними записами у журналі фіксації температури.
10.Допуск до закладу освіти учасників освітнього процесу (працівників школи,
учнів, батьків дітей з інвалідністю) тільки в захисних масках чи респіраторах.
11. Застосовування практики соціального дистанціювання та уникнення
скупчення (відповідальні чергові вчителі на кожному поверсі, згідно з
затвердженим графіком чергування)
Педагоги проводять навчальні заняття в захисних щитках

Освітній
процес:
організаці1. 1.Запровадження гнучкої структури навчального року, передбачивши
можливість внесення змін до термінів проведення канікул, початку та
я
завершення навчальних семестрів, з урахуванням епідеміологічної ситуації
навчання
2. 2.Запровадження гнучкого графіка навчання для здобувачів освіти, у якому
передбачене поєднання очної та дистанційної форм навчання.
3. 3.Проведення навчальних занять у закріплених за класами приміщеннях, окрім
фізичної культури (спортивні зали, шкільний стадіон).
4. 4.Проведення педагогічними працівниками перед початком занять опитування
здобувачів освіти щодо самопочуття та наявності в них симптомів респіраторної
хвороби.
5. 5.Проведення деяких уроків, позакласних заходів на відкритому повітрі, в
приміщенні шкільної бібліотеки.
6. 6.Організація навчання дітей із супутніми та хронічними захворюваннями
дистанційно за показами медиків, на підставі заяв батьків дітей.
7. 7.Вхід здобувачів освіти до закладу за графіком, у якому зазначено час та один із
трьох входів.
8.Вихід учнів на перерви за плаваючим графіком.
виховна та 1.На період карантину співпраця з позашкільними закладами зберігається, але
позакласн керівники гуртків проводять заняття в класах школи.
2.Здійснення контролю керівниками гуртків за дотриманням школярами
а робота
розмітки на підлозі, що полегшує організацію двостороннього руху у коридорах;
графіка проведення рухливих ігор на свіжому повітрі.
3.Проведення керівниками гуртків провітрювання
класних кімнат, силами технічного персоналу очищення й дезінфекції
поверхонь (в т.ч. дверних ручок, столів, парт, місць для сидіння) після
проведення занять та в кінці робочого дня.
4.Дотримання правил використання засобів
індивідуального захисту (кожні три години педагоги та учні, працівники закладу
освіти змінюють засоби індивідуального захисту (маски, респіратори).
5.Здійснення адміністрацією закладу щоденного контролю за виконанням
тимчасових рекомендацій в період карантину.
Організаці 1.Складання заступником директора з ВР, спільно з
шкільним лікарем та медичною сестрою з дієтичного харчування, графік
я
харчуванн харчування (пʾятиразове) у три зміни.
2.Забезпечення робочої відстані між столами в залі шкільної їдальні 1,5 м.
я
3.Розміщення за столом по 4 дітей.
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техперсон
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Робота
медперсон
алу

4. Забезпечення системного контролю стану дотримання вихователями та дітьми
правил особистої гігієни (рукомийники, мило рідке, паперові рушники,
електросушарки, антисептичні засоби для обробки рук).
5.В період карантину працівники кухні накривають столи та прибирають і
дезінфікують їх після кожної зміни, дотримуючись рекомендацій МОЗ щодо
організації протиепідемічних заходів в їдальні.
6. Організація питного режиму здійснюється з використанням одноразового
посуду.
1.Проведення заступниками директора інструктажів для працівників щодо
запобігання поширенню коронавірусної інфекції (COVID-19): дотримання
правил респіраторної гігієни та протиепідемічних заходів; навчання працівників
щодо одягання, використання, зняття засобів індивідуального захисту, їх
утилізації, контроль за виконанням цих вимог.
2.Дотримання алгоритму дій на випадок надзвичайної ситуації, пов’язаною з
реєстрацією випадків захворювання на коронавірусну хворобу серед здобувачів
освіти та працівників закладу.
3.Спілкування педагогічних працівників із батьками здійснювати переважно
дистанційно за допомогою зручних для батьків засобів зв’язку. Інструктування
батьків щодо правильного проведення скринінгу температури, повідомлення
закладу про стан здоров’я дітей.
4.Введення обмежень щодо проведення на період карантину відкритих
виховних заходів з масовим перебуванням учасників освітнього процесу.
5.Проведення роз’яснювальної роботи за участі голови профспілкового комітету
закладу з працівниками закладу «60+» щодо особливостей організації
діяльності, виконання функціональних обов’язків працівниками даної категорії в
умовах адаптивного карантину, а також про режим віддаленої роботи.
6.Проведення роз’яснювальної роботи за участі голови профспілкового комітету
закладу з працівниками закладу щодо необхідності вакцинації від COVID-19.
1. Проведення заступником директора школи з ГР інструктажів для працівників
щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції (COVID-19): дотримання
правил респіраторної гігієни та протиепідемічних заходів; навчання працівників
щодо одягання, використання, зняття засобів індивідуального захисту, їх
утилізації, контроль за виконанням цих вимог.
2.Забезпечення
техперсоналу
засобами
індивідуального
захисту,
дезінфікуючими засобами .
3. Проведення після завершення занять та в кінці робочого дня очищення та
дезінфекції поверхонь (в тому числі дверних ручок, столів, місць для сидіння,
перил тощо.)
4. Розміщення на території закладу контейнерів з кришкою для використаних
масок з чіткою яскравою відміткою « ВИКОРИСТАНІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ» з
подальшою утилізацією, згідно укладеними угодами на вивіз твердих
побутових відходів.
1.Забезпечення медичного кабінету безконтактними термометрами, засобами
індивідуального захисту та антисептичними засобами.
2.Здійснення
щоранку термометрії працівникам освітнього закладу, з
відповідним записом у журналі.

Використані джерела:
1.Алгоритм організації освітнього процесу залежно від рівня впровадження карантину комунального закладу «Чернівецька спеціальна
загальноосвітня школа-інтернат №2».

