
укрАiнА

ВОЛНОВАСЬКЛ РАЙОННА ДЕРЖАВНА
упрАвлIння освIти CIN{,i, молодI

нАкАз

АДМIНIСТРАЦIЯ
тА спорту

Про створення робочоТ групи

На виконання розпорядження голови райдержадмiнiстрачiТ
вiд 1,7.09.2020 М 426 кПро створення робочоi групи>, вiдповiдно до
Положення про органiзацiю роботи з охорони працi та безпеки
життсдiяльностi учасникiв освiтнього процесу в установах i закладах освiти,
затвердженого наказом MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни
вiд 26 грудня 2017 року Jф |669, нак€ву MiHicTepcTBa освiти i науки
вiд 16 березня 2020 року J\Ъ 406 пПро органiзацiйнi заходи для запобiгання
поширенню KopoHaBipycy COVID-l9), постанови Головного державного
санiтарного лiкаря УкраТни вtд 22 серпня 2020 року Jф50 пПро затвердя(енI-Iя

протиепiдемiчних заходiв у закладах освiти на перiод карантину у зв?язку
поширенням KopoHaBipycHoT хвороби (COVID-19)>, наказу департаменту
освiти i науки ,Щонецькоi обласноТ державноТ адмiнiстрацiТ
вiд 07 вересня 2020 року Jt225l163-20-ОД <Про створення робочоТ групи>, з

метою створення безпечних умов та виконання протиепiдемiчних заходiв для
запобiгання поширенню KopoHaBipycy COVID-19 в закладах загальноТ
середньоТ та позашкiльноТ освiти району

IIаказую:

1. Створити робочу групу для монiторингу стану виконання заходiв
запобiгання поширенню KopoHaBipycy COVID-19 в закладах загальноТ
середньоi освiти (далi - ЗЗСО), закладах позашкiльноi освiти (лалi - ЗПО)
району та затвердити iT склад (далi - робоча група), що додаеться.

2, Затвердити графiк монiторингу стану виконання заходiв запобiгання
гlоширенню KopoнaBipycy COVID-l9 в ЗЗСО та ЗПО району, що додаеться.

З. Членам робочоТ групи здiйснити монiторинг стану виконання
заходiв запобiгання поширенню KopoHaBipycy COVID-19 в ЗЗСО та ЗПО
району, згiдно графiку та скласти довiдку монiторингового спостереження
щодо вiдповiдностi вимогам по органiзачiТ протиепiдемiчних заходiв у
закладах освiти на перiод карантину у зв'язку з поширенням коронавiрусноi
хвороби COVID- 1 9 (додасться).

Волноваська РДА
Вiмiл освiти УOСМС
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4. Керiвникам ЗЗСО та ЗПО району:

4.1. Пiдготувати документи, що регулюють питання освiтнього процесу
та органiзацii виконання заходiв запобiгання поширеннIо KopoHaBipycy
CovID-19.

4.2. Забезпечити умови для проведення монiторингових заходiв

робочоlо групою.

5. Оприлюднити даний наказ на вебсайтi управлiння освiти, ciM'T,
молодi та спорту ВолноваськоТ райдержалмiнiстрачiТ.

б. Контроль за виконанням наказу залишаIо за собоtо.

oCN4C Н.Прокопова



Сидоренко
Ольга Людвигiвна

Жеiкер
Iрина Василiвна

Бабенко
MapiaHHa Миколаiвна

.Щорошевич
Олена BiKTopiBHa

Божа
оксана Анатолiтвна

лемзякова
BiTa Володимирiвна

Комар
Вiкторiя Валерiiвна

/lо,ца,r,оrt 1 до ttаl<азу УОСМС
вiд К, 0q /2аЮNg еЕ!_

Склад робочоi групи

для мотliторингу cTaFIy l]иконаtlня заходiв запобiгання поширенI{lо

KopoHaBipycy COVID-l9 в закладах загальtlоi cepelltlboi освiти,
закладах позаlшtсiльноi освiти району

заступ t{ ик голо ви райлер>rtалм i rl i cTpal tiT,

голова робочоТ r,ругIи

:]alclytItlиK lILlLlaUlbtlltI(a yIlpaR.lIiItttяI-tta,taJlLIlиK

вiдuli:Iу освi,ги 1,ttравлittllя освi,гtt. citvt,T. Mtl:to.,ti тa

clIopTY I]o,rltIoBacl,KoT райоtttrоТ llcplKtttзItoi

it:tM iLr icTpaltiT
заступIIl,tlt гоJIови робочоТ груllи

сrrецiа.ltiст вiддtiлу освiти, управлiгlllя освiти, Ъiп,l'Т,

молодi та cIIopTy раiiлерlкалмilliс,граItiТ

itllttctlep з охороrtи праui груп!l по

управлilrня освiти, citvt'T,

tlентралiзоваI{ому господарському
обслуговуваI]нlо заклалiв освi,t,и з r,exHi,rlIoT

еt<сtlлуа,гацiТ та об;lадltання бу.ltiве.:lь i сп()ру/]

вiддiлу освi,ги уttравлitlIIя освi,ги, ciM'T, Mo.1to,,(i 1,а

cllopTy lJo.1tttt'llзttcbKoT paГloIlltoT .церiItавltоI

аrлмiнiстрацiТ

с,гаршlий iltcttctc,гop loBeIIa.IIbIIoT гrрсвснIlii

ВоJttltltlасьltого з!,rlцi.lr1, Tro''rittiT 1,oJlOBlloI,o

yItpatз.llittrtяl HallioHaJlLIIoT lrолirtiТ ll fiorlertbrtoT
обrrастi (за зголоrо)

провiдний сt-tецiалiс,г вiддiлу безгtе,tгlос,гi

харчових пролуктiв,га ветеринарltоi медиIlини
Волtrоваського раiiонного
управлiгrня l,олоl]ного управлlIlня
/iсрlкпролспоrкиtlслуrttби в /{otIet1l,Kiй облас,гi (за

згtlдlоlо)

провiлtlий фахiвешь вi.,tдiлу лер}к.lвllого lIагJIrIду

за дотриманIrям санi,гарного закоIIо/]авс,гва

Во;Ittоваtського раiйоtIноl,о
yt t piitl.lt irrtlrt l,oJ]ol]l tol-o 1,п 1эаtlл i l tгt я

l{cplrcrl ро;tсltоrttи lзс.ltчittбlл в / \ottct 1t,tti й об.llас,r i (зit
зI,tli,(оlо)

l;i-)jЧФ

Ё(W*
w"ж"W

орту райдержадмiн icTpauii Н. Прокопова



,Щолаток 2 до наказу УОСМС
Bil, ,|,{.00 4,0tЮ Nр_Б!

грАФIк
проведенНя плонiторингу станУ виконання заходiв для запобiганI]я поlпиренню

KopoHoBipycy COVID -19 в закладах загаJIьFIоТ серелньоТ освiти,
закJIадах позашкiльноi освiти району

21.09.2020 року
1. Волноваська ЗоШ Ns1

2. Волноваська вечiрня (змiнна) школа
3. Волноваська ЗоШ Ns2

22.09.2020 року
l. Волноваський опорний ЗЗСО
2. Волноваська ЗоШ Ns 7
3. Волноваський БДЮТ

23.09.2020 року
1, Волноваська ЗоШ Ns 3

2. Волноваська ЗоШ Ns 6
З. Волrловаська ЗоШ Ns4
4, Волноваська СЮТ

24.09.2020 року
1. Златоустiвська ЗОШ
2, Хлiбодарiвський НВК
3. Щiанiвська ЗОШ
4. Сонячна ЗоШ

25.09.2020 року
1. Валер'янiвська ЗОШ
2, Новоандрiiвська ЗОШ
З. Кирилiвський НВК
4. Благодатненська Зош

28.09.2020 року
l. Свободненська ЗОШ
2. Щмитрiвська ЗОШ
3, Щонська ЗОШ
4, Щонсьttий ЕНЦ
5. CTpiTeHcbKa ЗОШ

29.09.2020 року
1. ольгинська ЗоШ
2. Новотроiцька ЗОШ N9 2

3. НовотроТцька ЗОШ N9 4

30.09.2020 року
1. Петрiвська ЗОШ
2. Степнягtсьrса ЗоШ

05.10.2020 року
1. Миколаiвська ЗоШ
2, Бугаська ЗОШ
3. Старогнатiвська ЗОШ

06.10.2020 року
1. Ближненська фiлiя
Волноваського опорного закладу
2. Рибиttська ЗоШ
З. Прохорiвська ЗОШ

07.10.2020 року
1. Гранiтнеt{ська ЗОШ
2. Мирненська ЗОШ
3, Ilовоселiвсьtса ЗоШ

08.10.2020 року
1, Вiльнеtlсьrса ЗоLLI
). IBaHiBcbKa ЗоШ
3. Рiвнопiльська ЗоШ

09.10.2020 року.
1. Новоолексiтвська Зош
2. Чермалицька ЗОШ
3. Привiльненська ЗОШ

12.10.2020 року
1. Кам'янська ЗоШ
2, Анадольський НВК
З. Андрiiвська ЗОШ

управлirrня освiти, ciM'i,
порту райдержалмirriстрачiТ ф 

н,прокопова



Додатоrс 3 до наказу УОСМС
вiд /d D0. ,{,Ок,0 ж, _{/

довIдкА
Монiторингового спостереження щодо вiдповiдtностi вимогам по органiзацii

протиепiдемiчних заходiв у закладах освiти rrа перiод карантину у зв'язку з поширенням
KopoHaBipycHoT хвороби COVID-l9, якi визначенi постановою Головного дер}кавного

санiтарного лiкаря Украiни вiд22.08.2020 JS 50.
2020р,

Назва закладу освiти
Мiсцезнаход)Itенrtя

Керiвник (засновник,
власник)

встановлено:

KepiBH1,1K та медичtlий персонал закладу освiти або вiдповiдальlrа особа, яlса lrройшrла
вiдповiдllий iнструктаж та lIризначе}tа t{аказом керiвllика заклалу, забезпечуютt :

LL{оленгrий KoHl,poJlb за викоIIаItttяпл Тим.tасоl]их рекомен/{ацiй, TaK/Ili

Проведення роз'яснювальноТ роботи з персоналом та здобувачами освiти щодо iндиlзiдуальних
заходiв профiлактики та реагування на виявлення симптомiв корона BipycHoi хвороби серед
персоналу або здобувачiв освiти, TaK/Hi_

LIаявtliсть розроб.lrеного алгоритму дiй на випадок IrадзвичайtlоТ

ресстраltiсю випадкiв COVID-19 cepezt гIерсоIIалу або здобувачiв освiти,

Недопушtення до роботи napaon-y, визIlачеItого таким, який
до встановлених галузевих стандар,гiв у сферi охорони здоров'

ситуацiТ, пов'язаноlо з
,гак/нi

потребуе самоiзо.ltяцiТ, вiдtгtовiдно
я, TaK/Hi_

Проведення iнструктажу для прачiвникiв щодо запобiгання розповсюдження COVID-l9,
дотримання правил респiраторtlоi гiгiсни та протиепiдемiчних заходiв, TaK/Hi

Щопуск до роботи персоналу закладу освiти здiйснюсться за умови використання засобiв
iндивiдуального захисту (налалi - ЗIЗ) (маска, респiратор у т.ч. виготовлена самостiйно), пiсля
проведення TepMoмeTpii безконтактним методом, (журнал TepMoMeTpiT), TaK/Hi_

Наявнiсть запасу ЗIЗ для спiвробiтникiв на 5 робочих днiв з розрахунку l маска на 3 години
роботи, у тому числi безпосерелньо на кожному робочому мiсцi - на 1 день роботи, TaK/Iri_

I,Iаявнiсть умов /,Iля обробки рук
милом пiл tlроточноtо водою або

пiсля коltttlого зlIя,п,я ЗIЗ та одягIIеrlIIя (Iистих ЗIЗ (мит,l,я рук З

оброблення анl,исеlIтиком), так/н i

ltepiBllпKoM закJlа/lу освi,ги зtlбезпс.lеllо :

Cl,opitlKa l з 4
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()pI,ar r iзiit 1itо t Iеtt,грzuтiзоваI lого ,зборч BLl l(ol]1.1c,гillI lIx зIЗ (плас t<и. Г),пlсltзi р\1l(аI}и 
tIItt{. ,lах 

tt ctti

Ltlи,гки), I1ilIlcpoI 1.1x cepBeI,ol( tl oltlэcbli ttсltt,гсii Irсрll/l,,рttи (ttatrl,гoIttti або l1.1tltc,гtlltoBi):] l(ptIIIIIiit\,1 I1 
,га

гак/tti

[1ровеленlIя IIавLIанIlя працiвtlиtсiв Lllo/lo одягаIIIlrl. вrlI(орис,гilIIIIrl, знrl1-I,я ЗIЗ. Тх утr,r;liзаtliТ,
коI{троль за викоIlаIIням цLlх I]иN,{ог, ,гак/rri

Уплови l(JIrI /lотримання особистоТ гiгiени (рукомийники, мило pi,,1Ke, паtlеровi рУtttнt,tки абО

еJlектросуIшарки, аtlтисеп,гики длrI рук), так/rIi_

Обме>tсеltня провелеtlня масових захолiв в закритих примirценнях, otcpiM заходiв tlеобхiлtlих дJIя

забезпе.tеtrня дiяльностi зак;lаДУ (педагогi.-tнi ltаради, :засiданrIя рек,горату. Kor{KypcttIrx коьtiсiй,
трудового колективу тоIцо), TaK/Iti_

Меди.lний гlу[IкТ - безкоttТаI(тtlи]\.ll.{ ТеРl{ОNlе'ГРдр114. .,1езiIrtРектаtlr,апЛll, аll,гисеГl,гl,il(ilN,Iи l]lJIrt l)\/I(,

ЗIЗ. засобами особистоТ гiгiсrIи). r,aK/rli

РозмiщеtIlllI iIrtPopMaшiT (плака,гill, баrrерilз) tlро tteoбxi.,ItticTb /lоl,риN,IаI{llя ;lecTliptt,t,clptloi ,-i,]i.,,,u

та еl,икету каш]л]о. r,aK/tli____ _,

I}ипtоr,lt до оргtllliзацiТ ocBi,l,III>o1-o ltроlцесу:

Керiвrrиком заi(лаllу розроблеtii (r,a затверллtенi) маршрути руху злtlбувачiв освi,г1,1 та cI(JlallelIo

гра(liк l1ollycкy здобува.tilз ocBiT1.l до закJIалу (шtо дозtзоляс Ite створIовати скуtlчеIIIIrI лltо/lей. tte

доllускас ба,тькiв та супроводl(уIоLIих, за. виIIя,гкоI\4 супровод)(уIоIIих дJIяI осiб з ocoб.ltrttlllп,ttl

tto гребами 1. Tar</lti_

Педагогiчtлий склад перед початкоN,I занять tlроводить опитуваIII{яt у.tасгlикiв осlзiтttьоГо llpoIIecY

щодо Тх самогlочуття на гlаявнос,гi симп,гомtill респiраторItого зitхворIоваllIнrI, 'гаК/lti__'_

У разi виIlикItеII[lя озl{аlt гос,грого ресtliра,t,орriогсl:]ахворI()I]аIilIя (l'I)З) злобУtlа'li tlсrзi't't,t

рiшеIlltяl (з ба,l,ьками, iнlltими зill(оllllиN,I1,1 IIpcltc,гilBltl.tttitMи) про lIaIlpaI]JlcIllIrl ]lo заIiJlаu{v OxopoIIli

зilороt]'rl. TaK/lti_

ГIiс:rя вилуLIення особи з с1,IN,lll1,оNлашли I'РЗ, IIpиr,rirlletlrri. iце l]olIa :]lIaxo.rl1,1JlacI), tll)оl]оi.\Ll,гI)ся

ltровiтрlоtзання поза графiком ,га.лезirlфекlliя висtlко KoIITaKTttl.tx lIoвcpxoHb. r'aIc/tli_,__

t]хiд в заклад i пересуllання ttрип,tiIцеIIIlяNlL{ злitlснrос,t,Lся при наяtlllостi tзl(яll,tlеtlоТ захl.tсtlсli

маски (респiратора), (KpiM учrliв 1-4 rtласiв), ,гак/нi_

Пелагоги пiд LIac виклалаtIIля нав.IалыtоI дисrlигtлiни в регiонах, вiдttесених llo
(помаранLIевого) рiвня епiдlемiчrlоi небсзпеки використовуIоть захиснi маски. TaK/rri_

На Bcix входах до заI1ладу орl,анiзоtlаtli п,tiсlцяt лля обробки pyl( LiII,г1.IсеII1-1.Iками :] Btca,зillttt,lKtlitt

щодо ttеобхiлtlостi та прави-ll обробrtи p,vK , 
,гак/lri__ 

_

Псресування здобувачiв освi,гrt Ilро,гяI,оN,I llIIя пtiltt ау;tи,горiяп,rи NIаксим.lJIьII0 r,titIiMiзotзalte

(бажано зitltятl,rl в олнiй аулиторii), ,гаr</lli_

У розlt:Iадi заlIя1,1, llере2lбачеttit рi,зItий LIac lIotIaTIty тa:laKilllIelIIIrI:]ilIIrI,I,b (rlclleprl) ,ц:tяt рiзtlltх
класiв ,Iа I,pyl-l, ,гак/тli_

ClopirrKa 2 з,l



ПроведсttltrI заIIя,гь у класах (аулrrr,орillх) з;tiiicllloc,I,1)crl -rlиIIIс /(,lIr] оl{рсN,Iих I(.:Iacilз (t'pvtl) (ttc

llопускас It,сrl з[lll r1,1,,l-rl об' с,l, t,t tat t ltx t,pvt I ). I i,tli/I l i

Заповtrеltiс,l,ь JlеI(цiйIIих заJIiв пill час заl{я,гь (леrсltiГr) cKJlajl,ac lIc бi.iIblrIc 50'% ttirяliltltx п,tictlt, ttlltl

забезпе.tеIttI i плаксимальноi дистан цii MirK учt tямлt, TaK/t t i_

В регiонах (помаранчевого) рiвrrя епiдемiчtrоТ небезпеки HaпoBltelticTb класiв tre бi.llьruе 20 осiб
(r<piM закладiв доtllкiльttоТ, середньоТ, позаt:_tкi.lIт,tIоТ та сгlеtIiалiзоваltоТ глIис,гсIlLкоТ освi,гrl),

гаrt/t l i_

Забезпечеltе patliottaulbнe викорис,гаlIrIя запасIIих rзихсlдilз. розплiтlса tta пiллозi .цJlrl IlолегIlIсllIlя
органiзаrliТ двосторо}lнього руху корилораN{I,1, rзiдоttрспл.llеlIlIя зоr] lIepecyBaIIItrl рiзtlих tзit<tlIзIlх

каr,егорiй злобувачiв освiти,,гаrt/rti_

Cartiтaplli кiплItати забезпсtIеIri рiдкипл N,tLiJIo]\,1. пaIIepoBtl]\{rI руIIIllиltilп,ltл itбtl L,JIcl(,гp()C\,IlIi-tl]l(i,tN,lLi.
,гак/tti__

I liс.lrя проL}еllсllllя занrI,гь у Kirlrti /(tlrl lIpOl}o,1{tl г],с}l ()LIl.tIIlcIIIlrl ,l,a ,rlc:]ilt(l)cKIiirl ,ru,, ,r',', *,,,,,

tIoBepxol{b (ру.ll<и 21tзерей, Ilе[)иJlа, с,гi.lrьцi. с,голи). t,aK/tli____

Пiс"lr;r ко)(IIого навчального за[Iят,гя проводиться 10 хвlrлинr{е пpoBiTptoBaHttяt, ,r,aK/tti__

l} ll пr о гlr ддо о р г:l l l iз rl ц iT ха р чу в il I I I I я :

Керiвltиt<оп,t розроблено (заr,верлlltеltо) гра(lirс харчуваl{IlrI, муJlы,иLrрофiльгrе xal)tlyl]lIItIlrl :]tl

типом (шведського стола) та шляхом самообслуго]]ування забороItене, TaK/rti

IIитний ре)I(им оргаttiзоваrIо за paxyl{oK irrдивiлуа:lыIих с,l.лttос,геii для рiJ(иttи або (lacorзlltroI

питtlоТ lrродукцiТ, фуttкцiоrrуванI]я пиl,ttих lllKirtbttl.tx tРоll,ган.tиt<ilз забороltеtttt, ,гак/l ti _

BiдcTiittt, Mirtt с,голами доl,римус,1,1)сrI lIc N,lcIllIle 1.5 шl. llозпtitt(сtltIrt,]а c,l,oJloпt Irc бi.'tt,ttrc 4-х tlсiб.
r-aK/lri___

I Iри вiлсу,гttосt,i п,tо>rt;tиiзос,гi забсзtlе.tсItttяt I,t,tprItll.J\I xaipLIyl]ilIlIIrlN{. ,lj(iйсtttсlс1,1,сяt 
роз.lt'аtIА

tPacoBaltoi харчовоТ продуltltiТ вi/tllовiдно до IIopNl харllуI}а}IIIя зl,iлно II()стаIIоi]и I(M\r JYч 159l вiл
22.1 1.2004. ,гаIt/нi_

Наявнiс,rь запасу ЗlЗ (масrси, рукавички) л:rя сrtilзробiтrtикiв хар.tоблоку на 5 робо,lltх jltliв:з

розрахуlIку 1 пласка на 3 годиItи роботи. (рr,каtlи.lки - дjlrI t<оitсгtоI ,гextto.1tol,i.rrroT .,tii), )r 
,Io\ly

.tислi безпосередlньо I{a кожному робочопrу мiсцi- на 1 леltь роботи, Talt/tli_

lIаявtliс,гь у]\,1ов лJIя обробки рук ltiс.ttяt liо)I(IIого зItr1,1,тя ЗlЗ ,га одrIгIlсlll{я LlllcTl,lx ЗIЗ
(рукомийItиl<лt. рiлке мило, аI1,I,исеII,гикlt. папсроlзi pytxIrliки або eJleкl,poc) rIra1lltlt),
,гак/нi

ОрI,аrriзоваlIо ttеr{траJliзоваrtий збiр lзtrKolr}tc,l,LlII1.Ix 1}[13. rrarlcp()IJ1.1x ccI]IJc,1,oIi t] tlltperti Ktltt tciitte1,1t.l

угоlца]\,{t.l tta вrlвiз ]'llB, TaK/lri__

IIраrliвник illiutbtti, яtt<ий tзи/lас стравll або здiйrсlrlос poзpax},ttot<. зilбе,lttс.tсltttii Зll3. o;trropaз()I]11\{1.I

рукавичкаNlи, захисIlими окуJIярашли або lIlи,гко\I. r,aK/lti__
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ПроведеttlIя IlаI]LIанIlя працiвниttiв харчоблокУ t]tollo о.lIrII,аtItIя. вLlкор1,IстаIIlIrI.,зtIя,г,I,я ЗIЗ. Тх

1,,гил iзаl tiT. KoI ll,рол L за Bll l(oH аIItIяN,I l lих ви NI ог.,гак/tt i

I}ltмогrI до ,l,p:rIlclIop,гy, IIlo IIсреl}оЗII'I'L l,rlilgrlttltiB oclli1,1t1,o1,o IIpoltccy:

О рган i затороI\,1 -пере в iз ни tcoM забез п ечено :

Проведеtrtlя дезiнфекцii в салонi транспортtIого засобу в Kittцi робочоТ зпtiнt,t, ,гаldнi_

t]одiй:забе:]tIе.tеtrий ЗlЗ (l п,rаска lra 3 гоДинлr робочоi зп'tiни), аFIТИсеП'II.IltLlМи lцJlrI pyrt. r'arc/lri ' _

З водiяпtrt проl]е/IеIrо IIавчаIltIя з 1,Il.ITalIb l]иl(оl]исl,аlIllя,га ути;riзаItiт ЗlЗ , TaK/rri ___,_

lЦодеrttIиЙ t<онтролЬ станУ здоров'rl BoztiTB ,гzl IlpOBclleIlliя 1,сN,lIlерi1]-урllоГо сt<ригlittl-)' lICPC;l

початкоN{ зплirtи проl}одиться, Tatc/tli

Ilxi:r в сilJIо}t ,граIIсllортttого засобу
ttic.,гatt/tti___,_

11epetзeзcttrIя Ilaca)I(иpiB у кiльltос,гi, lllO llc I]cI)eI]l,t1ll},c r<i.llt,ttic,t,t, пtict(t, cltj(ittttlt. Tatt/lri

ittня освiти, ciм'T,
Н. Прокопоlза

з,цit:iсlttос,ГI)сrt BtII(.jIIOtIlIo В о,,lяtг,tlсltiЙ btact{i. lIt() заIiривас })()1,,

C,r,opirllta { з -l

iIlicTpauii


