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ВОЛНОI}АСЬКА РАЙОННА ДЕР}КАВНА ЛДIЧrIНIСТРАЦIЯ
упрАвлIння освIти clMoi, молодI т,л спорту

нАкАз

Про органiзацirо протиепiдемiчних заходiв
пiд час освiтнього процесу у закладах
загальноi середньоi та позашкiл ьгtоi
освiти Волноваського району

На виконання cTaTTi 21 Закону УкраТни <Про IIoBFIy загальну середню
ocBiTy>, Закону Украiни uПро забезпечеtlгtя caHiTapHo1,o та епiдемiчtlого
благополуччя населення)), постанови гоJIовtIого лержавного санi,гарttого
лiкаря УкраТrrи вiд З0.07.2020 ЛЬ42 <ГIро затверд}кення I'имчасових
РекОМеНДацiЙ щодо органiзацiТ протиепiдемiчних заходiв у закладах освiти в
перiод карантину в зв'язку з поширенням KopoHaBipycHoT хвороби
(COVID-19) (далi Тимчасових рекомендацiй), з MeToIo запобiгання
розповсIодження захворювання на KopoнaBipyc COVID- 1 9

llаказую:

1. Покласти вiдповiдальнiсть за виконаFIня Тимчасових
РеКОмендацiЙ на керiвникiв закладiв загаJIьноТ середrrьоТ та llозаluкi"rlьноТ
освiти району.

2, Керiвгrикам ЗЗСО, ЗПО райоrrу спiльrtо з медиLII-Iими
працiвниками:

2.|. Забезпечити неухильllий щоденFIий контроль за органiзацiсtо та
ДОТриМанням протиепiдемiчних заходiв у ЗЗСО та ЗПО району, затвердхtених
постановоIо головного санiтарного лiкаря Украiни вiд 30.07.2020 ЛЪ42.

2.2. ПрОвести роз'яснtовальну роботу з гIерсонаJIом та здобуваLIами
ОСВiТИ х{оДо iндивiдуальних заходiв профiлак,гики ,га 

реагуваI{[Iя на
ВИЯВЛеННЯ СИМПТомiв KopoHaBipycHoT хвороби (COVID-l9) серед персоналу
або здобувачiв освiти.

Волноваська РДА
Вiдlл освiти YOCIVC

Ns 218 вiд 26 08.2020
, 

ll lllllllllllll|lllllIlllllll llllllllllllll ll

lо 0l 09.2020



/

2.з. Розробити алгоритм дiй на випаllок надзвичайноТ ситуаuiТ,
пов'язанОю з ресстрацiсrо випадкiв захворIоI]ання на KopoнaBipycrry хворобу
(COVID-19) серед здобувачiв освiти та працiвникiв закJIа/lу освiти,

/|о 0].09.2020

2.4. Не допускати до роботи персонал, визначений таким, який
потребус самоiзоляцiT вiдповiдно до галузевих стандартiв у сферi охорони
здоров'я.

за наявtюсmi

2.5.. ГIровес,ги iнструктаж /1ля працiвгlикitз щодо загlобil.анttя
поширеннIо KopoHaBipycHoT iнфекцiТ (COVID- l9), дотриманIIя правиJl
респiра,горноТ гiгiсни та проr.иепiдемiчних заходiв.

До 0I.09.2020

2,6, Щопускати до роботи персонал закладiв освiти за умови
використання засобiв iндивiдуального захисту (респiратора або захисноi
маски, в томУ числi виготовЛениХ самостiЙно) пiсля проведеFIня TepMoMeTpiT
безконтактним термометром.

працiвrrикiв iз ознаками гострого респiраторного захворIоваI1ня або
гtiдвищеноIо температуроIо тiла пона дЗ7.2'С не дlоIIуска.ги на робо.tе мiсrце.

IJtodeHHo

2.7, Контролювати забезпечення праrцiвrlикiв гriltllорllltкоI]аного
закладу засобами iндивiдуального захисту iз розрахунку 1 захисtла маска
на 3 години робот,и. Засоби iнливiдуаJlьIIоI.о захисl,у маю,гь буl.и у наявт,tос.гi
iз розрахунку на 5 робочих дгtiв, у т.ч. гrа l робочу змiну - безпосерелI{ьо rla
робочому мiсцi працiвника.

Взяти до уваги, що пiсля
захис,гу та перед одяганням
працiвник повинен ретельно
антисептичним засобом.

кожного зняття засобiв iндивiдуального
чистих засобiв iндивiдуального захисту
вимити руки з милом або обробити

ГIосmiйно

2.в. Забезпечити органiзацirо rlентралiзованого збору I]икорис1аних
засобiв iндивiдуального захисту, папероI]их сервеl,ок в oKpeMi конr.ейнери
(урпи) з кришками та полiетилеtlовими IIакетами, з IIo/IaJII)IIIOIо утиrriзацiсrо
згiдно з укJIаденими уголами на вивiз.гвер/{их rtобутових вiдхолiв.

Посmi" rto
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2.9. 11ровести tIавчання Ilрацilзtlикiв tllo/lo олягаI{I]я, викорисl.аIlIIя,
зI]яття засобiв iндивiдуальI{ого захис,гу, Тх ути.lriзаlliТ, забе:]IIечиl,и KoI{l]poJlI) за
виконаFIIIям цих вимог.

До 0].09.2020

2.|0. Забезпечити необхiднi умови для дотриманFIя працiвниками
правил особистоi гiгiсни.

2.||. Обмежити проведення
закритих примiщеннях (oKpiM
функцiонування закладiв освiти -

Г[осmiйно

масових захо/_(ilз (trара21, зборiв .гоrrlо) 
ts

заходiв, необхi/ittих /tJIя забезtrечеttltя
проведення lrедагогiчних pall, засiдання

конкурсних комiсiй, конференцiй трудового колективу тощо).

Г[осmiйttо

2.|2. Забезпечити медичнi пункти закладу необхiдгlими засобами r.а
обладнанням (безконтактними термометрами, медичними бактерицидними
опромiнlовачами, дезiнфекцiйнипли, в тому числi антисептичними засобами
для обробки рук, засобами особистоТ гiгiсни та iндивiдуаJIьFIоI-о захисту).

До 0l 09.2020

2.|з, Розмiстити iнформацirо (плакати/банери) про гrеобхiдгriсть
дотримаНня респiраторноТ гiгiсни та е.гике.гу кашJIIо.

/{о 01.09.202()

2.I4. РОЗРОбИТИ МаРШРУТи руху здобувачiв освiти (задlirоют.ься Bci
можливi входи в примiщення закладу) та скласти графiк, за яким
вiдбуваеться допуск здобувачiв освiти до закладу (do 01,-0g.2020). Графiк
допуску повинен формуватися таким чином, щоб запобiгати y1Bopeltrilo
скупчеIl[{я учасникiв освiтгIього гIроLцесу. Заборогrяс,гься /lопуск /{о закJIаi{у
освi,ги ба,гькiв або супроводжуючих осiб, KpiM осiб, якi суtlрово;чtу}о.гь осiб з
irlвалiдrriстtо.

2,|5. Контролtова,ги проведеL{IIя опитування учасникiв освiтнього
процесУ педагогiчним складом закJIаду освiти пере/l IlоLlа,гкоМ заI]я.гЬ tIto/(o Тх
самопочу,гтя ],а ная l]IlocTi си мl],гом i lз pecr I iра.горllоТ х вороб и.

В РаЗi I]ИЯВJlеIiIlЯ ОЗIIак l'ос'гроТ рссгriра,горtlоТ хrзоробll, за lli,,1су.гttос.гi
ба,гькiв, ,гимчасово iзолювати здlобувачiв освir,и в cltettia.ltl,ttO вi;lведеrrомУ
примiщеннi закладу, проiнформува,ги батькiв (iнших закоIIrIих
представникiв) та прийняти узгоджене рiшенrrя щодо направjIеIlня до заклаlцу
охорони здоров'я,



l

l Iоспliйно

2.16, !озволити вхiд до примiщень закладу гrрацiвникам .га здобувачам
освiти при наявностi захиснот маски або респiратора. Захиснi маски мо)tу,гь
не використовуватиQЯ пiд час проведеНня заFIять у [IавчальIJих приплirцеr,riо*.
Пiд час пересуванЕIя примiщеннями закJIаду освiти використання захисIIих
масок с обов'язковим.

Посmifuю

2,|]. Органiзувати мiсtlя дJIя обробки рук анl,исеIlтичними засобами на
BXo/(i до Bcix примiщень закJIаду. Мiсця дrrя обробки рук позначиl,и яскравим
вказiвником про правила та необхiднiс,гь лезirrфекчiТ- pyn (банер, нак:tейка,
тощо).

lо 0l 09.2020

2.18. МiнiмiзуI]ати пересуваI{ня здобувачiв освiти Milc IIавчаJIьI{ими
кабiнетами, аудиторiями, зокрема шляхом проведення заня,гь tsIlродов)t /]IIя
ДЛЯ ОДНОГО i ТОГО Ж КЛаСУ (грУпи) в однiй i тiй самiй аулиторii' (кабiнетi),
застосування модульного пiдходу до оргаrriзацiТ вивчення дисциплiн тощо). 

'

поспtiйно

2,19. Передбачити у розкладi занять мож-llивiсl,L визначеIItlя рiзлlоr.очасу початку та закiнчення занять (перерв) для рiзгrих класiв та I.руп.

/Io 01.09.2()20

2.20. ЗабеЗПеЧИТИ Рацiональгtе використаI]lIя запасних вихо/tiв iз
закладу освiти, використанFIя розмiтки на пiдлозi, Що полсгшуе оргаrliзацirо
ДВОСТОРОННЬОГО РУХУ КОРИДорами, виокремлення зоII перемiщенt,lя для рiзilихвiкових категорiй здобувачiв освi.ги.

пocmiiltlo

2,21. За можливосr,i забезгtечити tlроt]е/lенI]я заIlяl.ь
предметiв на вiдкритому повiтрi.

з окремих

2,22, Забезпечити наявнiсть рiдкого миJIа, ан,гисеtl,гиr{них засобiв д.lrярук у санiтарних кiмна,гах. Викорисl,а}{ня багаr:оразових рушrникiвзаборонеt-tо.

ГIоспliйно



2.2з. ЗабезпечитИ проведеннЯ очищеннЯ i дезiнфекцiТ поверхоrrь (в
томУ числi дверниХ ручок, столiв, мiсць для сидiння, перил, тощо) пiс.lIя
проведення заLIять у кiнцi робочого дня.

посmiitно

2.24. КонтролIовати проведення провiтрюванFIя примiпlеltь гtiс.ltя
кожного навчального заняття впродов}к не меIIше l0 хви.ltигt.

IItx,пtitttto

2.25. Розмiстити контейнери/урни з криtLtкоIо /IJlя I]икорисI,аFIих масок
з чiткою яскравою вiдмiткоrо <ВИКоРИСl'АНI I\4Аски тд рукдвички)
на територiТ закладу.

lо 01.09.2020 
.

3. ОприлюДнитИ даниЙ накаЗ на вебсайтi управ-шiння освiти, ciM'T,
молодi та спорту ВолноваськоТ райдержадмiнiстрашiТ.

4. Контроль за виконанFIям FIаказу залиUlаIо за собою.

H.l'lpoKotIoBa
ф


