
Тимчасовий порядок 
оргашзацй* осв1тнього процесу в Житомирському мкькому лщеТ №1 в 

перюд карантину в зв’язку поширенням коронав!русно1 хвороби
(COVID-19)

3 метою запобггання поширенню коронав1русно1 хвороби (COVID-19) у навчальному 
2020-2021 рощ Bci пращвники лщею мають здшснювати свою Д1яльшсть з урахуванням 
цього тимчасового порядку, спрямованого на запобггання ускладнення епщем]чно1 
ситуацп внаслщок поширення коронав(русно1 хвороби (COVID-19).

1. Вщповщальнють за виконання Тимчасового порядку покладаеться на кертника лщею.

2. Кер1вник та медичний персонал лщею, або вщповщальна особа, яка пройшла 
вщповщний 1нструктаж та призначена наказом кертника закладу, забезпечують:

• щоденний контроль за виконанням Тимчасових рекомендашй;
• проведения роз'яснювально1 робота з персоналом та здобувачами ocei™ щодо 

шдивщуальних заходiв профшактики та реагування на виявлення симптомов 
KopOHaeipycHoi' хвороби (COVID-19) серед персоналу або здoбyвaчiв освгги;

• розробку алгоритлпв щй на випадок надзвичайно1 CHTyauii', пов'язаною з 
реестращею випадив захворювання на коронав1русну хворобу (COVID-19) серед 
здобувач1в освии та пращвникт лщею;

• недопущения до робота персоналу, визначеного таким, який потребуе само]’золяц11 
в1дпов1дно до галузевих стандарпв у сфер1 охорони здоров'я;

• проведения шструктажу для пращвнимв щодо запоб1гання поширенню
KopoHaeipycHOi 1нфектдг1 (COVID-19), дотримання правил рестраторно! r iricHH та
протиеп1дем1чних заходов.

3. Допуск до робота персоналу лщею здшснюеться за умови використання засобт 
1ндив1дуального захисту (pecnipaTopa або захисно1 маски, у тому чиcлi виготовлених 
самостшно) пюля проведения термометри' безконтактним термометром. Прац^вники i3 
ознаками гострого рестраторного захворювання або п1двищеною температурою тша 
понад 37.2 С не допускаються на робоче мюце.

4. Yci пращвники л1цею забезпечуються засобами 1ндив1дуального захисту i3 розрахунку i 
захисна маска на 3 години робота. Засоби шдивщуального захисту мають бути в наявносп 
13 розрахунку на 5 робочих дшв, у т.ч. на 1 робочу зм1ну - безпосередньо на робочому 
Micui прац1вника. Пюля кожного зняття 3aco6ie 1ндив1дуального захисту та перед 
одяганням чистих засоб1в 1идив1дуального захисту, прац1вник повинен ретельно вимити 
руки з милом або обробити антисептичним засобом.

5. Кер1вник лщею забезпечуе:



• оргатзащю центрашзованого збору використаних засобтв шдивщуального захисту, 
паперовйх серветок в окрелм контейнери (урни) з кришками та шшетиленовими

: п ^ £ 19$0Сз подальшою утшизашею зпдно з укладеними угодами на вшиз твердих
побутових вщхсдав;

• проведения навчання прашвншав щодо одягання, використання, зняття засоб1в 
1Ндив1дуальиого захисту, 1х утшпзацп, контроль за виконанням цих вимог;

• необхщш умови для дотриманням пращвниками правил особисто! ririeHH 
(рукомийники, мило рщке, nanepoei рушники (або електросушарки для рук), 
антисептичш засоби для обробки рук тощо);

• обмеження проведения масових заход1в (иарад, збор1в тощо) в закритих 
пришщеннях (окр1м заход1в необхщних для забезпечення функцюнування заклад1в 
осв1ти - проведения педагоичних рад, засщань ректорате, конкурсних KOMicift, 
конференщй трудового колективу тощо);

• медичний пункт лщею необхщними засобами та обладнанням (безконтактними 
термометрами, дезшфекцшними, в тому числи антисептичними засобами для 
обробки рук, засобами особисто! ппени та вдивщуального захисту);

• розмщення шформаци (плакат1в/банер1в) про необхщшсть дотримання 
ресшраторно1 ririeHH та етикету кашлю.

Вимоги щодо оргашзаци освггнього процесу

6. Кер1вник лщею розробляе маршрута руху здобувач1в o c b i t h  (зад1юються eci можлив1 
входи в примнцення закладу) та складае графж, за яким вщбуваеться допуск здобувач1в 
осв1ти до закладу. Графж допуску повинен формуватися таким чином, щоб запоб1гати 
утворенню скупчення учасншав осв1тнього процесу. Забороняеться допуск до закладу 
ocBi-ra батыав або супроводжуючих oci6, KpiM oci6, яш супроводжують oci6 з 
швалщнютю.

7. Педагопчний склад закладу перед початком занять проводить опитування учасниюв 
осв1тнього процесу щодо i'x самопочуття та наявност! симптом1в ресшраторно! хвороби. В 
pa3i виявлення ознак гостро! ресшраторно! хвороби, за вщсутноеп батьив, здобувач1 
осв1ти тимчасово 130люються в спещально вщведеному примщенш закладу, 
шформуютъся батьки (iHmi законш представники) та приймаеться узгоджене р1шення 
щодо направления до закладу охорони здоров'я.

8. Вхщ до примщень лщею дозволяетъся при наявност1 захисно! маски або ресшратора. 
Захисш маски можуть не використовуватися пщ час проведения занять у навчальних 
примйценнях. Щд час пересування примщеннями лщею використання захисних масок е 
обов'язковим.

9. На вход1 до ecix примщень закладу оргашзовуються мкця для обробки рук 
антисептичними засобами. Мюця дня обробки рук позначаються яскравим вказ1вником 
про правила та необхщшсть дезшфекци рук (банер, наклейка, тощо).

10. Пересування здобувач^в осв1ти М1ж навчальними кабшетами, аудитор1ями повинно 
бути м1шм1зованим, зокрема, шляхом проведения занять впродовж дня для одного i того ж 
класу (групи) в однш i тш самш аудитор!! (кабинета), застосування модульного шдходу до 
оргашзаци вивчення дисциплш тощо).

11. У розклад1 занять необхщно передбачити можливють визначення р1зного часу початку 
та закшчення занять (перерв) для р1зних клаЫв та груп.



12. Необидно забезпечити рацюнальне використання заласних виход1в i3 лщею, 
використання розм^тки на пщлоз1, що полегшуе оргашзащю двостороннього руху 
коридорами, виокремлення зон перемщення для рпних вгкових категорш здобувач1в 
осв1ти.

13. За можливоеп забезпечити проведения занять з окремих предмета на вщкритому 
noeiTpi.

14. У саштарних юмнатах потр1бно забезпечити наявшстъ рщкого мила, антисептичних 
засоб1в для рук та паперовйх рушниюв (або електросушарок для рук). Використання 
багаторазових рушниюв заборонено.

15. Шсля проведения занять у кшщ робочого дня необхщно провести очищения i 
дезшфекщю поверхонь (в тому числ1 дверних ручок, стагпв. м1сць для сщцння, перил, 
тощо).

16. ГНсля кожного навчального заняття проводити пров!трювання впродовж не менше 10 
хвилин.

17. На територи лщею необхщно розмютити контейнери/урни з кришкою для 
використаних масок з чтсою яскравою вщм1ткою «ВИКОРИСТАН1 МАСКИ ТА 
РУКАВИЧКИ».

Вимоги до оргашзаци харчування

18. Кер1вник лщею розробляе графш харчування здобувач1в ocBirn Оргашзащя 
мультапрофшьного харчування за типом «шведського столу» та шляхом 
самообслуговування на перюд карантину не дозволяеться.

19. При оргашзаци харчування необхщно забезпечити вщстань м1ж столами не менше 1,5 
м та розмодення за столом не бшыпе 4-х oci6.

20. yci пращвники харчоблоку забезпечуються засобами шдивщуального захисту i3 
розрахунку 1 захисна маска на 3 години робота, одноразовими рукавичками, яю необхщно 
змшювати теля кожно! дп (виробничого процесу на харчоблощ щальш), не пов'язаних 
м1ж собою. Засоби вдивщуального захисту мають бута в наявносп i3 розрахунку на 5 
робочих дшв, у т.ч. на 1 робочу змшу - безпосередньо на робочому Micni пращвника.

31. Пюля кожного зняття засоб1в вдивщуального захисту (захисних масок одноразових 
рукавичок) перед одяганням чистих засоб1в шдивщуального захисту, пращвник повинен 
ретельно вимити руки з милом або обробити антисептичним засобом.

22. Кер1вник лщею оргашзовуе централ1зований зб!р використаних засоб1в 
индивидуального захисту, паперовйх серветок в окрем1 контейнери (урни) з кришками та 
шшетиленовими пакетами, з подальшою утшпзащею згщно з укладеними угодами на 
вив!з твердих побутових вщход1в.

23. Пращвник буфету, який видае страви або здшенюе розрахунок, повинен бута 
забезпечений засобами вдивщуального захисту: захисною маскою або ресшратором, 
захисними окулярами або захисним щитком, одноразовими рукавичками.



24. При оргашзацй харчування необхщно забезпечити умови для дотриманням 
пращвником правил особисто! гшени (рукомийники, мило рщке, nanepoei рушники (або 
електросушарки для рук), антисептичш засоби для обробки рук, тощо.

25. 3 пращвником буфету необхщно провести навчания щодо одягання, використання. 
зияття 3aco6ie вдивщуального захисту, !х утатзаци, забезпечити контроль за виконанням 
цих вимог.

Вимоги до осв1тнього процесу та його контролю в лщеь

27. Адмипстрацй лщею постшно дотримуватись нормативно! бази МОН та постанов 
Кабм1ну. Гнучко вести освпнш процес вщповщно епщемюлопчио! ситуаци в Украин, 
застосовуючи р1зну форму навчання (очне, змииаие, дистанщйие навчання), 
передбачивши можливгсть внесения змш до термшв канйсул, початку та завершения 
навчальних семестр1в.

28. Адмшютраци лщею своечасно ставити до вщома учасншав освпнього процесу про 
форму навчання, структуру та TepMiHH проведения занять, замшу у рою в в pa3i 
захворювань педагопчних пращвншав.

29. Науково-методичнш служб1 лщею, узагальнивши досвщ осв1тян в 2019-2020 н.р., до 
початку навчального року розробити «Методичш рекомендаци педагогам для проведения 
ефективного дистанцшного навчання у лще!» та контролювати !х дотримання.

30. YciM пращвникам лщею суворо дотримуватися правил безпеки та недопущения 
поширення коронав1русно1 шфекци в закладт BciM пращвникам, адмйистраци лщею слщ 
проходити paHiumi скришнги, контролювати за дотриманням правил особисто! ппени, за 
носшням засоб1в шдивщуального захисту, стежити за !х утюизащею, за дотриманням 
дистанцп при pyci на коридорах, в буфета, за провирюванням аудиторш, дезшфекщею 
поверхонь i примйцень.

31. YciM пращвникам лщею постшно проводити роз’яснювальну роботу серед батыав 
щодо i'x права на виб1р для свое! дитини очного навчання чи самостайио! робота в 
домашшх умовах вщповщно до зазначених адмшгстращею форм навчання, графшв 
навчання.

32. Психолопчнш служб1 лщею з метою збереження життя та здоров’я ecix суб’ектав 
осв1тнього процесу:
- продовжити надання шформащйно! та методично! допомоги кураторам у проведенш 
позакласних заход1в, постшно наповнювати актуальними матер1алами, розробками заход1в 
на вщповщш теки дистанцшно! платформи лщею;
- акташзувати просв1тницьку та профшактачну роботу з шформащйно! безпеки, 
запобиання юбербулшгу, будь-яких форм насильства, Toprieni людьми;
- забезпечити надання психолопчно! допомоги у сощал1заци учшв та створенш 
доброзичливих i толерантних стосунюв i3 учасниками освггнього процесу, психолопчно! 
пщтримки в умовах дистанцшного навчання.

33. Посийно висвплювати на сайта лщею в умовах карантину eci протиешдемюлопчш 
заходи та роботу педагопчного та учшвського колектив1в, алгорштшв дш, пам’яток, 
рекомендащй для учшв, батыав


