
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І – ІІІ СТУПЕНІВ № 8 м ЖИТОМИРА 

 

НАКАЗ 

 

18 серпня 2020р                                        м. Житомир                                                 № 184 

 

Про організацію роботи школи 

 в умовах адаптивного карантину 

 

       Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641 «Про 

встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на 

території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби» COVID-19, спричиненої 

короновірусом  SARS-CoV-2», постанови Головного державного санітарного лікаря 

України від 30.07.2020 № 42 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо 

організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в зв’язку з 

поширенням короновірусної хвороби (COVID-19)», рекомендацій листа Міністерства 

освіти і науки України від 05.08.2020 № 1/9-420 «Щодо організації роботи закладів 

загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році» освітній процес в освітніх 

закладах розпочнеться відповідно до особливостей епідеміологічної ситуації в конкретному 

регіоні. 

    З метою створення безпечних умов організації освітнього процесу, виконання заходів, 

спрямованих на запобігання ускладнення епідемічної ситуації та гарантування безпечного 

перебування усіх учасників освітнього процесу в школі, яка працюватиме в умовах 

напруженої епідситуації 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Завершити до 20.08.2020р підготовку школу до відновлення освітнього процесу  з 

урахуванням протиепідемічних та профілактичних заходів. 

2. Розподілити обов’язки та призначити відповідальних осіб: 

2.1. Заступникам директора з навчально-виховної та господарської роботи 

Дудар О.В. та Дацуну О.В. 

1) Організувати роботу з персоналом: 

- проінформувати про  правила органiзацiї освiтнього процесу, відвідування 

школи та перебування в ньому в умовах профiлактики розповсюдженняI 

коронавiрусноI хвороби (COVID- 1 9);  

- забезпечити дотримання маскового режиму працiвниками закладу; 

-  використання захисних масок пiд час пересування примiщеннями закладу; 

-  не допускати на робоче мiсце працiвникiв, у яких при проведеннi 

температурного скринiнry виявлено температуру тiла понад З7,2 "С або 

ознаки респiраторних захворювань ; 

-  не допускати до роботи персонал, визначений таким, який потребуе 

самоiзоляцii вiдповiдно до галyзевих стандартiв у сферi охорони здоров'я; 

-  проведення iнструктажу для працiвникiв щодо запобiгання поширенню 

кopoнaвipycнoї iнфекцiї (СОVID-19), дотримання правил респiраторної 

гiгiєни та протиепiдемiчних заходiв; 

-  допуск до роботи персоналу закладiв освiти здiйснювати за умови 

використання засобiв iндивiдуального захисту (респiратора або захисноi 

маски, у томy числi виготовлених самостiйно) пiсля проведення тepмoмeтpiї 

безконтактним термометром iз занесенням до Журналy проведення 

температурного cкpiнiнry працiвникiв. 

2) За відсутності фахівця з охорони праці: 

- розробляють iнструкцii;  

- забезпечують обстеження iгрових та спортивних майданчикiв на виявлення 

несправного обладнання; 



- забезпечують проведення позапланового та цільового інструктажів з безпеки 

життєдіяльності для працівників в yмовax карантину; 

- з метою запобігання скупчень працівників делеryють проведення інструктажів 

з ОП керiвникам структурних пiдроздiлiв закладy освiти цшяхом самоосвiти з 

вiдмiткою у вiдповiдному  Журналi (пiд особистий пiдпис працiвника про 

проведення вiдповiдного iнструктажу); 

- забезпечують контроль за дотриманням iнструкцiй з ОП працiвниками школи. 

 

2.2. Заступнику директора з виховної роботи Ярмоліцькій Н.Ю. : 

1) Організувати роботу з батьківською громадськістю: 

- проінформувати про правила органiзацii освiтнього пpоцесу, відвідуння 

школи та перебування в ньому в умовах профiлактики розповсюдження 

коронавiрусноi хвороби (COVID- 1 9); 

-  надати роз'яснення батькам здобувачiв освiти щодо необхiдностi 

впровадження в закладi оовiти обмежувальних заходiв щодо вiдвiдування 

закладу освiти стороннiми особами; 

- проiнформувати батькiв про перевaжно дистанцiйне за допомогою будь-яких 

засобiв зв'язку спiлкування педагогiчних працiвникiв iз ними; 

-  проiнформувати батькiв (iнших законних представникiв) про наявність  

ознак гострої респiраторної хвороби в школяра та прийняти узгоджене 

рiшення щодо направлення до закладу охорони здоров'я; 

2) Організувати прийом учнів до школи : 

- розробити маршрути руху здобувачiв освiти; 

 - скласти графiк, за яким вiдбуватиметься допуск здобувачiв освiти до школи, 

запобiгаючи утворенню скупчення учасникiв освiтнього процесу; 

 -  прийом учнів здійснювати за наявності  захисної маски або респiратора при 

входi до примiщень школи; 

 - організувати силами педагогiчного складу школи опитування учасників 

освітнього процесу щодо їх самопочуття та наявності симптомів респіраторної 

хвороби. 

 

2.3. Заступнику директор з навчально-виховної роботи Назарчук І.А. 

1) Здійснювати контроль 

- за органiзацiєю питного режиму за наступними варiантами: 

 а) шляхом щоденного надання батьками дiтям питноi негазованот пляшцi 

ємнiстю не менше 0,5 л; 

 б) наявнiстю на харчоблоцi охолодженоi кип'яченоТ води у ємності для 

питного режиму; 

 в) придбання дiтьми фасованоi води питної негазованої у буфетi школи; 

                      -  за роботою шкiльного буфетy; 

                      - за органiзацiєю харчування учнів закладу; 

                      - за дотриманням правил епiдемiчної безпеки в школі, використанням 

працiвниками      засобiв iндивiдуального захисту та дезiнфiкуючих засобiв. 

2) Спільно з фізичною особою-підприємцем Підкаурою І.В., яка забезпечує 

харчування в школі, забезпечувати: 

- організацію гарячого харчування у закладi вiдповiдно до чинних примiрних 

меню; 

- організацію оптимального питного режиму в школі; 

-  наявнiстъ на харчоблоцi кип'яченоi, охолодженої води в ємності для питного 

режиму для учнiв закладу; 

-  наявнiсть у шкiльному буфетi школи фасованої питноi негазованоi води; 

- облаштування захисного екрану (полiетиленовоi плiвки) на прилавках буфету 

та на столах видачі їдалень мiж працiвниками та вiдвiдувачами; 

-  обслуговування в шкільному буфеті двома працівниками, один з яких видає 

продукцію, другий - проводить розрахунок; 



-  вiдпуск буфетної продyкцii в одноразовiй упаковцi; 

-  нанесення розмiтки у зонi буфету для дистанції з метою уникнення 

скупчення учнів. 

 

2.4. Медична сестра школи Журавська О.С.: 

1). 3обов'язана 

 - налагодити тiсний кoнтакт зi спецiалiстами закладу охорони здоров'я; 

- у разi виявлення хворого дiяти вiдповiдно до Пам'ятки; 

-  проводити щоденну термометрiю працiвникам школи.  

2). Забезпечує: 

 - проведення монiторинry стану здоров'я учнiв (спiльно з педагогiчним складом) 

i працiвникiв школи шляхом проведення тepмoмeтpii та опитyвання щодо 

самопочуття; 

- організацiю реryлярної комунiкацiї з батьками yчнів для з'ясування стану 

здоров'я здобувачiв освiти; 

- проведення навчання працівників правил використання засобiв iндивiдуального 

захисту; 

- виконання вимог щодо наявностi, маркування, умов зберiгання та використання 

за призначенням санiтарного та спецiального одягу, iнвентарю для прибирання, 

мийних i дезiнфекцiйних засобiв; 

- повну готовнiсть спецiально вiдведеного примiщення вiдповiдно до вимог 

утримання в ньому здобувача освiти в разi виявлення у нього ознак гостроi 

респiраторної хвороби; - у місцях миття рук наявнiсть пам'яток - схем щодо 

дотримaння правил якiсного миття рук та гiгiєнiчної обробки рук персоналy; 

- ведення Журналy вiдвiдувачiв школи, у якому зазначати ПІБ особи, дату, цiль 

перебування, результати вiзуальної нaявнoстi ознак iнфекцiйних захворювань, 

результати температурного скринiнry, час та мiсце перебування в закладi, коло 

контактних осiб (під особистий пiдпис медичного працiвника); 

- фiксування кожного випадку погiршення стану здоров'я дiтей та працiвникiв 

закладу. 3). Конmролює:  

-  дотримання правил використання засобiв iндивiдуального захисту; 

- приготування дезiнфiкуючих розчинiв у спецiально промаркованих ємностях з 

дотриманням Регламенту використання деззасобiв; 

- щоденно якiсть продуктiв, що надходятъ до їдальнi, умови ix зберiгання, 

дотримання термінів реалiзацii i технологiї виготовлення страв, дотримання 

санiтарно-протиепiдемiчного режиму на харчоблоцi, фактичне виконання меню 

за меню-розкладками, що мiстять кiлькiснi данi про рецептуру справ; 

- дотримання правлI особистої гiгiєни персоналом харчоблоку, наявнiсть 

гнiйничкових захворювань i гострих респiраторних iнфекцiй у працiвникiв 

харчоблоку з вiдповiдною фiксацiєю в Журналi здоров'я працiвникiв харчоблоку; 

-  наявнiсть довiдки про стан здоров'я дитини, яка була вiдсутня у зв'язку з 

перенесеним інфекційним захворюванням (iнформацiя про iнфекцiйнi 

захворювання надходить вiд відповідних служб та вноситься та у форму 

(ф.060/о) «Журнал обліку інфекційних захворювань»  

-  дотримання протиепідемічних заходів працівниками школи; 

- забезпечення відповідними працівниками санітарно-дезінфекційного режиму у 

період карантину. 

 

2.5. Заступники директора Назарчук І.А., Дацун О.В. спільно з фізичною особою-

підприємцем Підкаурою І.В., яка забезпечує харчування в школі, 

забезпечують: 

- ycix працiвникiв харчоблоку засобами iндивiдуалъного захисту iз розрахунку 

1 захисна маска на з години роботи, одноразовими рукавичками, якi 

необхiдно змiнювати пiсля кожної дiї (виробничого процесу на харчоблоцi 

їдальні), не пов'язаних мiж собою (засоби iндивiдуального захисту мають 



бути в наявностi iз розрахунку на 5 робочих днів, у т.ч. на 1 робочу зміну – 

безпосередньо на робочому місці працівника); 

- працівників їдальні , які видають страви або здійснюють розрахунок, 

засобами індивідуального захисту: захисною маскою або респіратором, 

захисними окулярами або захисним щитком, одноразовими рукавичками; 

- умови для дотримання працівниками правил особистої гігієни, антисептичні 

засоби для обробки рук тощо; 

-  організацію для працівників їдальні навчання щодо одягання, використання, 

зняття засобів індивідуального захисту, їх утилізації; 

- наявність у достатній кількості санітарного та спеціального одягу у 

працівників харчоблоку; 

- наявність маркування на санітарному та спеціальному одязі працівників 

харчоблоку; 

- виконання вимог щодо маркування, використання, зберігання санітарного та 

спецодягу, а в умовах напруженої епідситуації – щоденну їх заміну після 

використання; 

- контроль за наявністю змінного взуття працівників харчоблоку; 

- підтримку постійно діючих процедур, які базуються на основних принципах 

системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР); 

- при прийомі продуктів харчування та продовольчої сировини до школу 

мінімізують контакти з постачальниками; 

- доставку продуктів харчування та продовольчої сировини в приміщення 

харчоблоку перед початком процесу їх обробки, приготування та видачі; 

- приймання їжі працівниками харчоблоку школи в спеціально відведеному 

приміщенні після закінчення технологічного процесу приготування страв та 

їх видачі з харчоблоку для харчування дітей; 

- використовування окремого обладнання для сирої та готової продyкцii; 

-  щоденне миття обiднiх столiв гарячою водою з кальцинованою содою та 

милом, а пiсля кожного прийому їжі протирання вологими i чистими 

серветками з використанням антисептика для обробки поверхонь; 

-  миття та дезiнфiкування столiв, ванн, iнвентарю пiсля закiнчення роботи; 

-  прожарювання метлIевого iнвентарю пiсля миття в жаровiй шафi; 

-  дотримання графiку видачi їжі з харчоблоку та мiнiмiзацiю скупчень 

працiвникiв; 

-  прийом продуктів, якi можуть бути поставленними в заклад в  

iндивiдуальному пакетуваннi, виключно iндивiдyально упакованими; 

- щоденну замiну санiтарного та спецодяry;  

- обов'язкову обробку рук дезiнфiкyючим засобом пiсля роботи з 

необробленими продуктами або зовнiшньою тарою, при змiнi технологічної 

операції, пiсля відвідування туалету; 

- контроль за своєчасним проходженням медичного огляду профiлактичних 

медоглядiв вiдповiдно до чинного законодавства; 

-  виконання умов договору про закупiвлю послуг (послуги їдальнь) за 

державнi кошти; 

- облаштування захисного екрану (полiетиленовоi плiвки) на прилавкаlх 

буфетiв та на столах видачі їдальнь мiж працiвниками та вiдвiдувачами. 

 

2.6. Прибиральники службових приміщень (відповідальна Троянчук С.В.) 

забезпечують: 

1) щоденну дезiнфекцiю поверхонь, а caмe: 

 - меблiв, обладнання, опалювальних приладiв, пiдвiконь, cтін тощо; 

 - дверних ручок, поручнiв з окремих ємностей; 

 - пiдлоги примiщень 1 раз наприкiнцi кожного дня, у санвузлах - 2 рази на 

день iз застосуванням дозволених до використання дезiнфекцiйних засобiв, 

злиття води пiсля прибирання в унiтаз iз наступною дезiнфекцiєю останнього; 



 2)  прибирання санiтарних вузлiв пiсля кожноi перерви i щоденно в кiнцi 

робочого дня з використанням дезiнфiкуючих засобiiв, що зареєстрованi 

вiдповiдно до вимог Порядку державноi реєстрацiї (перереєстрацiї) 

дезінфекційних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 03 липня 2006 року № 908; 

 3)  вологе прибирання навчальних та навчально-виробничих приміщень після 

закінчення останнього навчального заняття або після кожної навчальної 

зміни, спортивних залів – після кожного навчального заняття та після 

закінчення навчальних занять та секцій; 

4) провітрювання рекреацій, коридорів, вестибулів, актової зали, санвузлів, 

обідньої зали, бібліотеки; 

5) виконання вимог щодо маркування, використання, зберігання спецодягу, а в 

умовах напруженої епідситуації – щоденну їх заміну після використання; 

6) виконання вимог маркування та зберігання інвентарю для прибирання, мийних 

та деззасобів у недоступному для учнів місці. 

  

2.7. Двірники школи Матвієнко В.П., Дерманчук А.М та відповідальні 

працівники Мамровський В.А., Возний В.П. за 1-2 години до приходу учнів 

забезпечують: 

- обстеження території на наявність небезпечних для здоров’я дітей предметів; 

- у разі неможливості термінової ліквідації загрози огородження небезпечних 

місць та вжиття заходів щодо недопущення до них дітей; 

- вологу обробку поверхонь ігрового обладнання на спортивному майданчику. 

 

2.8. Педагогічний склад школи забезпечує: 
- перед початком занять проведення опитування учасників освітнього процесу щодо 

iх самопочуття та наявності симптомiв респiраторної хвороби; 
- наскрlзне провlтрювання навчальних примiщень (спортивноI зали, майстерень) до 

початку занять i пiсля ix закiнчення; 
- провiтрювання навчальних примiщень на перервах (за вiдсутностi дiтей у 

примiщеннях) вiдповiдно до погодних умов; 
- провiтрювання кабiнетiв психологiчної слyжби; 
-  процес організації харчування, що дозволяє мiнiмiзувати кiлькiсть дiтей, якi 

харчуютъся одночасно або одночасно перебуваютъ за одним столом; 
-  належний догляд за чистотою та безпекою кімнатниx рослин, що не перешкоджають 

доступу прямого сонячного свiтла; 
-  зберiгання дидaктичних матерiалiв та посiбникiв у максимально закритих шафах; 
-  вiдсутнiсть у примiщеннях, де перебувають дiти предметiв, які не пiддаються 

обробцi та дезiнфекцii; 
-  контроль за індивідуальним використанням дiтьми одягу та речей; 
-  контроль за наявнiстю у дiтей питної негазованої води в пляшцi ємнiстю не менше 

0,5 л. 
 

3. На перiод адаптивного карантину заборонити: 
- допуск до школи батькiв або супроводжуючих осiб, крім осiб, якi супроводжують 

осiб з iнвалiднiстю; 
- органiзацiю мультипрофiльного харчування за типом «шведського cтолy»; 
- організацiю харчування шляхом самообслуговування; 
- використання багаторазових рушникiв; 
- використання м'яких (м'яконабивних) iграшок; 
- використання килимів з довгим ворсом; 
- розміщення на підвіконні навчалъних примiщень рослин, якi перешкоджають 

доступy прямого сонячного свiтла; 
- проведення масових заходiв (вистав, свят, концертiв ,тощо) за участi учнів бiльш нiж 

одного класу та за присутностi громадськостi; 
-  проведення батькiвських зборiв (oкpiм тих, що проводяться дистанцiйно). 

4. Наказ довести до відома працівників школи під підпис. 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 



Директор школи                                                                  Н.В. Лавриненко 
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