
 
 ЗАТВЕРДЖЕНО  

на засіданні педагогічної ради  

(протокол №1 від 31.08.2020 р.)  
 

 

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК 

організації освітнього процесу в СОЦСР «Смарагдове місто» 

в період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби 

(COVID-19) 

Даний Порядок розроблений відповідно до статті 40 Закону України 

«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», 

постанови Головного державного санітарного лікаря України від 22.08.2020 

No 50 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на 

період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-

19)», листа МОН України від 05.08.2020 No1/9-420 «Щодо організації роботи 

закладів загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році» з метою 

забезпечення інфекційної безпеки у школі та організації повноцінного 

освітнього процесу. 

Порядок стосується організації роботи закладу в умовах «зеленого», 

«жовтого» або «помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки. 

При наявності «червоного» рівня епідемічної безпеки та (або) 

відповідного рішення обласної (міської) комісії ТБ НС відвідування школи 

забороняється, а освітній процес забезпечується з використанням технологій 

дистанційного навчання (ТДН). 

Усі учасники освітнього процесу, партнерські організації та установи, 

що здійснюють свою діяльність на базі Центру зобов’язані неухильно 

дотримуватись даного Положення. 

Пріоритет організації освітнього процесу - дотримання принципів 

соціального дистанціювання, правил гігієни, використання засобів 

індивідуального захисту та уникнення масових скупчень осіб. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ I. Підготовчі заходи щодо відновлення освітнього 

процесу 

1. Завершити ремонтні та профілактичні роботи, здійснити прибирання усіх 

навчальних приміщень та прилеглої території закладу. 

2. Створити умови безпеки для мінімізації ризику інфікування. 

3. Виокремити та обладнати спеціальне приміщення для тимчасового 

перебування учасників освітнього процесу в разі виявлення в них симптомів 

гострого респіраторного захворювання та/або підвищеної температури. 

4. Обладнати медичний пункт безконтактними термометрами, 

дезінфекторами, засобами індивідуального захисту. 

5. Передбачити місця для дезінфекції рук на вході до приміщення. 

6. Забезпечити засобами індивідуального захисту всіх працівників закладу із 

розрахунку 1 захисна маска на 3 години. 

7. Забезпечити заклад засобами дезінфекції та контейнерами для 

використаних засобів індивідуального захисту тощо. 

8. Підготувати санітарні кімнати: рідке мило, паперові рушники. 

9. Підготувати стенди інформування про респіраторну гігієну та етикет 

кашлю. 

10. Впровадити заходи щодо застосовування практики соціального 

дистанціювання та уникнення скупчення, спрямованих на мінімізацію 

контактування з іншими особами. 

11. Забезпечити ефективну комунікацію з батьками учнів (переважно 

дистанційно за допомогою будь-яких засобів зв'язку). Інформувати батьків 

здобувачів освіти щодо необхідності впровадження в закладі освіти 

обмежувальних заходів стосовно відвідування його сторонніми особами. 

12. Інформувати всіх учасників освітнього процесу про правила відвідування 

закладу та перебування в ньому в умовах профілактики розповсюдження 

корона вірусної хвороби (СОVID-19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ II. Особливості відвідування СОЦСР «Смарагдове 

місто». 

1. Проводити роз’яснювальну роботу з персоналом та здобувачами освіти 

щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення 

симптомів коронавірусної хвороби (СОVID-19) серед персоналу або 

здобувачів освіти. 

2. Проводити інструктажі з охорони здоров'я та дотримання санітарно-

гігієнічних норм серед учнів, батьків та працівників школи. 

3. Вхідний скринінг працівників закладу освіти здійснюють працівники 

медичного відділення шляхом термометрії та опитування щодо самопочуття  

(перед початком робочого часу), із занесенням даних до журналу термометрії 

працівників.  

4. У разі виявлення співробітника з підвищеною температурою тіла або з 

симптомами гострого респіраторного захворювання (кашель, нежить, 

осиплість голосу, почервоніння очей) співробітник до роботи не 

допускається. Про такий випадок медичний працівник повідомляє директора  

та робить відмітку у журналі контролю термометрії про недопущення до 

роботи. 

5. При виявленні вдома підвищеної температури тіла (вище 37,1 С) або 

респіраторних симптомів працівник закладу повідомляє свого 

безпосереднього керівника та не виходить на роботу. 

6. Не допускати до роботи персонал, визнаний таким, який потребує 

самоізоляції відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я. 

7. Регулярний моніторинг стану здоров'я здобувачів освітнього процесу 

здійснюють   

8. Вихователь відділення школи-інтернату Центру проводить візуальний 

огляд дитини на наявність симптомів інфекційного захворювання (кашель, 

нежить, осиплість голосу, почервоніння очей),запитує про самопочуття. 

9. Вихователь відділення соціальної реабілітації з дня заїзду дітей та 

протягом 14 днів зміни здійснює термометрію (вранці та ввечері) вихованців 

з обов’язковою фіксацією в журналі термометрії загону. 

10. Якщо у вихователя/вчителя іншого педагогічного працівника виникає 

підозра щодо наявності у здобувача освіти інфекційного захворювання, то 

його супроводжують до медичного відділення Центру для подальшого 

обстеження.  

11. Якщо у здобувача освіти визначено температуру тіла вище 37,0 С або 

наявні інші симптоми респіраторного захворювання (кашель, нежить, 

осиплість голосу, почервоніння очей) дитина до занять не допускається, на 

вихованця одягається медична маска і медична сестра проводить його до 



кімнати ізоляції. По телефону викликаються батьки дитини та у разі 

необхідності – швидка медична допомога. Після чого черговим 

адміністратором і лікарем приймається узгоджене рішення щодо 

направлення вихованця до закладу охорони здоров’я; після вилучення особи 

з симптомами інфекційної хвороби в приміщенні, де перебувала така особа, 

проводиться провітрювання поза графіком та дезінфекція контактних 

поверхонь. 

12. Після того, як здобувач освіти з підвищеною температурою тіла або 

респіраторними симптомами був відсторонений від освітнього процесу, до 

закладу він може повернутись лише після одужання та отримання довідки від 

сімейного лікаря про те, що здоровий та може бути допущений до 

відвідування закладу. 

13. Вхід до закладу здійснюється лише за умови використання засобів 

індивідуального захисту (захисної маски, у тому числі виготовленої 

самостійно, або респіратора). 

Під час проведення занять у навчальних приміщеннях захисні маски можуть 

не використовуватись. Під час пересування приміщеннями Центру 

використання захисних масок є обов’язковим. 

Для учнів 1-4 класів вхід та пересування приміщеннями закладу  

дозволяється без використання захисної маски. 

14. Обмежити доступ до закладу осіб, не залучених до освітнього процесу. 

До Центру заходять тільки учні, вчителі та персонал закладу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ IІІ. Особливості організації виховного процесу. 

 

1. Заборонити організацію екскурсійних подорожей та маршрутів, виходів в 

громадські місця ( магазини, поштові відділення). 

2. Заборонити проведення масових виховних заходів в приміщеннях.  

3. Уникати організації видів діяльності, які вимагають безпосереднього 

фізичного контакту між вихованцями: 

 зменшити кількість комунікаційних вправ, 

 уникати групових ігор, що передбачають тактильний контакт. 

4. Організовувати проведення масових спортивних та розважальних заходів 

на відкритому повітрі з дотриманням соціальної дистанції  - 1.5 метрів. 

5. Проводити систематичне провітрювання, прибирання, дезінфекцію 

приміщень і поверхонь. 

6. Заборонити використання  приладдя, непридатного для дезінфекції, 

обмежити використання спільних речей, площ. 

7. Перевагу надати дистанційній роботі, роботі на відкритому повітрі, 

загановим заходам, спланувати проведення вихователями додаткових занять 

щодо профілактики вірусних захворювань для дітей. 

8. Вихованцям відділення соціальної реабілітації дозволити участь у масових 

заходах на відкритому повітрі лише на 15 день, після проведення 14-денних 

карантинних заходів у загоні у зв’язку з заїздом нової зміни вихованців. 

Обмежитися лише загоновими, дистанційними заходами та прогулянками на 

лісову галявину за окремим часом без утворення скупчень на виходах за 

територію. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ IV. Організація дотримання правил респіраторної 

гігієни та протиепідемічних заходів у закладі. 

1. Основним заходом гігієни рук в умовах закладу є миття рук з милом. 

2. Використання антисептику доцільне лише в тому випадку, коли немає 

доступу до води та мила. 

3. Протирання рук вологими серветками з метою знезараження або в якості 

заміни миття рук недоцільне та неефективне. 

4. Тертя рук з милом повинно тривати не менше 30-40 секунд. 

5. Кожна санітарна кімната закладу забезпечується рукомийником, який 

обладнаний рідким милом та паперовими рушниками для рук. 

6. Передбачається проведення навчання працівників закладу та здобувачів 

освіти щодо одягання, використання, зняття засобів індивідуального захисту, 

їх утилізації, контроль за виконанням цих вимог. 

7.Організовується централізований збір використаних засобів 

індивідуального захисту, паперових серветок в окремі контейнери (урни) з 

кришками та поліетиленовими пакетами. Контейнери з яскравою відміткою 

«Використані маски та рукавички» встановлюються біля входу в заклад, 

коридорах та санвузлах. 

8. Поліетиленові пакети з контейнерів, у яких зібрано використані засоби 

індивідуального захисту, необхідно замінювати після заповнення або за 

графіком, щільно зав’язувати (при цьому використовувати додатковий пакет 

для надійності зберігання використаних засобів індивідуального захисту) та 

наносити маркування (використані засоби індивідуального захисту). 

9. В медичному відділенні закладу організовуються місця для обробки рук 

антисептичними засобами. Обробка рук антисептиком проводиться методом 

втирання протягом 30 секунд. 

10. У разі виникнення потреби або необхідності залишити приміщення 

закладу доцільно користуватись тільки центральним входом. 

11. У кінці робочого дня проводиться очищення і дезінфекція поверхонь (в 

тому числі дверних ручок, столів, місць для сидіння, перил, тощо). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ V. Організація питного режиму та харчування у закладі 

 

1. У період карантину організація питного режиму відбувається із 

використанням індивідуального посуду (чашка), обробка посуду відбувається 

розчином з застосуванням дезінфікуючого засобу «Бланідас 300». 

2. Організувати харчування здобувачів загальної середньої освіти відповідно 

до Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у 

закладах освіти в період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної 

хвороби (СОVID-19), затверджених постановою Головного державного 

санітарного лікаря України. 

3.Графік харчування  

Будні дні. 

Прийом їжі час місто загін 

Сніданок  08.10 1 зала 

2 зала 

3 зала 

4 

5,6 

7 

08.25-08.35  обробка приміщень 

08.35 1 зала 

2 зала 

3 зала 

1,3 

9,10 

8 

Обід 13.10 1 зала 

2 зала 

3 зала 

4 

5,6 

7 

13.30-13.45  обробка приміщень 

13.45 1 зала 

2 зала 

3 зала 

1,3 

9,10 

8 

Полуденок 16.00 1 зала 

2 зала 

3 зала 

4 

5,6 

7 

16.15-16.30  обробка приміщень 

16.30 1 зала 

2 зала 

3 зала 

1,3 

9,10 

8 

Вечеря 18.00 1 зала 

2 зала 

3 зала 

4 

5,6 

7 

18.20-18.35  обробка приміщень 

18.35 1 зала 

2 зала 

3 зала 

1,3 

9,10 

8 
 

 

 



Вихідні дні. 

Прийом їжі час місто загін 

Сніданок  08.45 1 зала 

2 зала 

3 зала 

4 

5,6 

7 

09.05-09.20  обробка приміщень 

9.20 1 зала 

2 зала 

3 зала 

1,3 

9,10 

8 

Обід 12.45 1 зала 

2 зала 

3 зала 

4 

5,6 

7 

13.15-13.30  обробка приміщень 

13.30 1 зала 

2 зала 

3 зала 

1,3 

9,10 

8 

Полуденок 16.00 1 зала 

2 зала 

3 зала 

4 

5,6 

7 

16.15-16.30  обробка приміщень 

16.30 1 зала 

2 зала 

3 зала 

1,3 

9,10 

8 

Вечеря 18.00 1 зала 

2 зала 

3 зала 

4 

5,6 

7 

18.20-18.35  обробка приміщень 

18.35 1 зала 

2 зала 

3 зала 

1,3 

9,10 

8 
 

 

4. У їдальні забезпечується відстань між столами не менше 1,5 м та 

розміщення за столом не більше 4-х осіб. 

5. Усі працівники харчоблоку працюють у засобах індивідуального захисту із 

розрахунку 1 захисна маска на 3 години роботи, одноразових рукавичках, які 

змінюють після кожної дії (виробничого процесу на харчоблоці їдальні), не 

пов’язаних між собою. Засоби індивідуального захисту є у наявності із 

розрахунку на 5 робочих днів, у т.ч. на 1 робочу зміну - безпосередньо на 

робочому місці кожного працівника. 

6. Після кожного зняття засобів індивідуального захисту (захисних масок 

одноразових рукавичок) перед одяганням чистих засобів індивідуального 

захисту, працівник харчоблоку ретельно миє руки з милом або обробляє 

антисептичним засобом. 



7. Працівник їдальні, який видає страви або здійснює розрахунок, 

забезпечений засобами індивідуального захисту: захисною маскою або 

респіратором, захисними окулярами або захисним щитком, одноразовими 

рукавичками. 

8. При організації харчування працівники їдальні суворо дотримуються 

правил особистої гігієни. 

9. З працівниками харчоблоку передбачається проведення навчання щодо 

одягання, використання. зняття засобів індивідуального захисту, їх 

утилізації. 

Відповідальність за виконанням цих вимог несе завідувачка виробництва 

їдальні. 

 

Питання, які залишилися поза межами цього порядку, вирішуються 

 

індивідуально з черговим адміністратором. 


