
                

Капулівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Нікопольської районної ради

Дніпропетровської області

c.Капулівка

НАКАЗ

  серпня 2020року                                                                        №

Про особливості освітнього процесу                                                             
в умовах карантинних обмежень,                                                                  
пов’язаних з поширенням                                                                                
коронавірусної хвороби

Відповідно до статті 40 Закону України «Про забезпечення санітарного 
та епідемічного благополуччя населення», на виконання пункту 17 
постанови Кабінету Міністрів України від 20 липня 2020 року № 641 
«Про встановлення карантину та запровадження посилених 
протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2»,відповідно до Постанови №50 від 22.08 2020року Головного 
санітарного лікаря «Протиепідемічні заходи у закладах освіти на період 
карантину у зв’язку з поширенням корона вірусної хвороби(COVID-19)

НАКАЗУЮ:

1.Освітній процес здійснювати відповідно до  Тимчасових рекомендацій 
щодо організації  протиепідемічних заходів у закладах освіти в період 
карантину в зв'язку з поширенням короновірусної хвороби (СОVID-19), 
затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України
від 22.08.2020 № 50.

2.Затвердити Тимчасовий порядок організації освітнього процесу в 
Капулівській ЗОШ І-ІІІ ступенів в період карантину у зв’язку з поширенням 
корона вірусу(додаток 1)



3.Призначити Горобей С.Д., заступника директора з НВР, відповідальною за 
щоденний контроль за виконанням Тимчасового порядку

4.Призначити медичну сестру Сичанову  С.В.      відповідальною за 
виконання протиепідемічних заходів
5. Медичній сестрі Сичановій С.В.:
5.1.здійснювати щоденний контроль температури працівників закладу із 
записом результатів вимірювання до спеціального журналу
5.2. допуск до роботи персоналу закладу освіти здійснювати за умови 
використання засобів індивідуального захисту (респіратора або захисної 
маски, у тому числі виготовлених самостійно) після проведення 
термометрії безконтактним термометром.

Працівників із ознаками гострого респіраторного захворювання або 
підвищеною температурою тіла понад 37.2 С не допускати  на робоче 
місце;
5.3. провести навчання працівників щодо одягання, використання, зняття 
засобів індивідуального захисту, їх утилізації, та здійснювати контроль за
виконанням цих вимог;
5.4. у разі виявлення особи з ознаками,схожими на коронавірусну хворобу, 
діяти відповідно до затвердженого алгоритму

6.Завідуючій господарством Гайдамащук І.Г.:
6.1..забезпечити необхідні умови для дотриманням працівниками правил 
особистої гігієни (рукомийники, мило рідке, паперові рушники (або 
електросушарки для рук), антисептичні засоби для обробки рук тощо);
6.2. у санітарних кімнатах забезпечити наявність рідкого мила, 
антисептичних засобів для рук та паперових рушників (або 
електросушарок для рук). Використання багаторазових рушників 
заборонено;
6.3. після проведення занять у кінці робочого дня організувати 
прибирання:проведення очищення і дезінфекції поверхонь (в тому числі 
дверних ручок, столів. місць для сидіння, перил, тощо) та здійснювати 
контроль;

6.4. організовувати щоденний  централізований збір використаних засобів
індивідуального захисту, паперових серветок в окремі контейнери (урни) 
з кришками та поліетиленовими пакетами, з подальшою утилізацією 
згідно з укладеним договором на  вивіз твердих побутових відходів;
6.5.Щомісяця складати та затверджувати графік чергування прибиральниць
на вході до приміщення;
6.6.У разі виявлення особи з ознаками,схожими на корона вірусну хворобу,
діяти відповідно до затвердженого алгоритму
7.Усім працівникам школи:
7.1. неухильно дотримуватися Тимчасового порядку ;



7.2. приступати до роботи після проведення термометрії;
7.3.входити та знаходитися на території закладу тільки у захисних масках, 
крім учителів під час уроків;
7.4.мати засоби індивідуального захисту в  наявності на 1 робочу зміну - 
безпосередньо на робочому місці; 
7.5.після кожного зняття засобів індивідуального захисту та перед 
одяганням чистих засобів індивідуального захисту  ретельно вимити руки
з милом або обробити антисептичним засобом.
8.Прибиральницям школи:
8.1.здійснювати прибирання у всіх класних кімнатах відповідно до вимог. 
8.3. після проведення занять у кінці робочого дня необхідно провести 
очищення і дезінфекцію поверхонь (в тому числі дверних ручок, столів. 
місць для сидіння, перил, тощо);
8.4.здійснювати чергування відповідно до затвердженого графіка;
8.5. вхід до приміщень закладу дозволяти при наявності захисної маски 
або респіратора(для працівників школи та учнів 5-9 класів);
8.6.не допускати до закладу сторонніх осіб. У разі неможливості 
здійснення цих дій негайно повідомляти адміністрацію;
9. Педагогічним працівникам:
9.1. перед початком занять проводити опитування учасників освітнього 
процесу щодо їх самопочуття та наявності симптомів респіраторної 
хвороби, у разі виявлення особи з ознаками,схожими на корона вірусну 
хворобу, діяти відповідно до затвердженого алгоритму;

9.2.провести інструктажі зі здобувачами освіти щодо поводження в 
закладі освіти в умовах  карантинних обмежень, пов’язаних з 
поширенням коронавірусу; 
9.3. за можливості  проводити заняття з окремих предметів на відкритому
повітрі;
9.4. після кожного навчального заняття проводити провітрювання 
впродовж не менше 10 хвилин;
9.5. спілкування з батьками здійснювати переважно дистанційно за 
допомогою будь-яких засобів зв'язку;

9.6. на початку  навчального року  виявити рівень  опанування  учнями 
навчального матеріалу, яким учні оволодівали під час карантинних 
обмежень  самостійно  або  із використанням технологій дистанційного 
навчання, визначити необхідність організації повторення цього матеріалу,
спланувати та організувати систематизацію та узагальнення навчального 
матеріалу, актуалізацію окремих тем, передбачити визначення 
диференційованих навчальних завдань з урахуванням рівня засвоєння 
попереднього матеріалу учнями тощо;



9.7. уникати організації видів діяльності, які вимагають безпосереднього 
фізичного контакту між учнями, зменшити кількість  комунікаційних 
вправ, уникати групових ігор, що  передбачають тактильний контакт, 
проводити ранкові зустрічі із дотриманням соціальної дистанції, за 
можливості, на свіжому повітрі тощо.

10. Обмежити  проведення масових заходів, позакласні  виховні заходи 
проводити в межах класу

11. Заборонити харчування в їдальні шляхом самообслуговування на 
період карантину.

12.Заборонити розміщення більше 4-х осіб за столом в їдальні під час 
прийому їжі  

13 Працівникам харчоблоку змінювати  одноразові рукавички після 
кожної дії (виробничого процесу на харчоблоці їдальні), не пов'язаних 
між собою

14. Шеф-кухар їдальні, який видає страви або здійснює розрахунок, 
повинен бути у засобах індивідуального захисту: захисній масці або 
респіраторі, захисних окулярах або захисному щитку, одноразових 
рукавичках.

15.Затвердити Алгоритм дій при підозрі захворювання на корона -
вірус(додаток 2)

16.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою

Директор школи                                                           В.О.Болюк

З наказом ознайомлено:

Горобей С.Д.                  Головешкіна О.А.                    Білик Н.Л.          
Сичанова С.В.                Мохнюк Т.М.                           Щуренко Л.Д.    
Гаркуша О.С.                 Серікова А.Є.                           Гненна Л.Д.     
Миросенко Л.А.             Ніконенко Ю.В.                      Овдієнко  Л.І.           
Гайдамащук Т.М.          Кацило Н.М.                            Копаниця О.І.             
Ткачова О.М.                 Горобей В.В.                            Буберенко Я.В.          



Гайдамащук І.Г.            Хвостенко Н.М.                       Бабенко Н.А.    
Грибенюк Ю.П.             Забутна Н.В.                            Бабенко Л.Д.            
Мушенко М.Є.               Гненна Т.Г.                              Палєшева Г.П.

                                                                                                                
                                                                                                                     Додаток № 
                                                                                                                     до наказу №     від 

Алгоритм
дій при підозрі захворювання на

коронавірус

КРОК 1

 Учитель телефоном інформує 
чергового адміністратора та 
медпрацівника.

 Медпрацівник забирає дитину до 
ізолятора та повідомляє завгоспа  про 
приміщення, яке необхідно дезінфікувати.

 Дітей  класу ізолюють (припиняється рух
дітей по школі).

 У разі потреби медпрацівник викликає 
швидку медичну допомогу.

КРОК 2

 Технічний працівник дезінфікує 



КРОК 3

 Районне управління освіти інформує 
управління Держпродспоживслужби.

КРОК 4

 Вчитель  проводить інструктаж з дітьми, 
які контактували з дитиною з ознаками 
хвороби.

 Діти з  класу, де виявили дитину із 
симптомами, переходять на самоізоляцію
до отримання результатів лабораторних 
досліджень.

КРОК 5

 Якщо тест не підтверджує COVID-19, 
діти повертаються на навчання.

 Якщо тест підтверджує COVID-19, діти 
переходять на дистанційне навчання на 
два тижні.

Основними симптомами COVID-19 є підвищена температура, 
лихоманка, сухий подразнюючий кашель, утруднене дихання, 
задуха, стискання в грудях, біль у горлі.


