
 

                   ВИГОДСЬКА   СПЕЦІАЛЬНА   ШКОЛА 

                ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 

 

НАКАЗ 

 

 

         13.01.2023  року                       смт. Вигода                    №13-ОД 

Про затвердження Протиепідемічних заходів  

на  період карантину у зв’язку 

із поширенням коронавірусної хвороби  

на ІІ семестр 2022-2023 н.р. 

 

             Відповідно до Постанови Головного державного санітарного лікаря 

України від 28.11.2022 року  №1 «Про затвердження протиепідемічних заходів 

у закладах освіти на період карантину у зв'язку поширенням коронавірусної 

хвороби (СОVID-19)», Статуту школи, з метою запобігання поширенню  

гострої респіраторної хвороби СОVID-19, та  забезпечення безпеки всіх 

учасників освітнього процесу, дотримання карантинних вимог, якісної 

підготовки до початку і семестру 2022-2023 навчального року  

 

 НАКАЗУЮ: 

 

1.Затвердити Протиепідемічні заходи у Вигодській спеціальній школі на 

період карантину у зв'язку із поширенням коронавірусної хвороби 

COVID-19 (Додатки 1-15). 

2. Відповідальність за дотримання та виконання протиепідемічних 

заходів у школі та на її території покласти на лікаря офтальмолога 

дитячого Вікторію КОНДРАТ. 

3. Відповідальність за дотримання та виконання протиепідемічних 

заходів у школі - лікарю офтальмологу дитячому Вікторію КОНДРАТ та 

всім працівникам медичного підрозділу забезпечити:  

- щоденний контроль за виконанням протиепідемічних заходів; 

- проведення роз'яснювальної роботи з персоналом та здобувачами освіти 

щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення 

симптомів коронавірусної хвороби (COVID-19) серед учасників освітнього 

процесу (радіоінформування, внутрішня соціальна мережа Ямер, 

відеоінструкції); 

- інформування учасників освітнього процесу з питань вакцинації, 



профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань та протидії 

поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19); 

 - недопущення до роботи персоналу, визначеного таким, який потребує 

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

- проведення інструктажу для працівників щодо запобігання поширенню 

коронавірусної інфекції (COVID-19), дотримання правил респіраторної гігієни 

та протиепідемічних заходів; 

- негайно особисто повідомляти директора школи у випадку виявлення серед 

працівників особи, з симптомами чи підтвердженим захворюванням на 

коронавірусну хворобу (COVID-19); 

- забезпечити необхідні умови для дотриманням всіма учасниками освітнього 

процесу правил особистої гігієни (наявність мила рідкого,  паперових 

одноразових рушників, антисептичних розчинів); 

- забезпечити контроль та видачу засобів індивідуального захисту 

працівникам школи із розрахунку 1 захисна маска на 3 години роботи. Засоби 

індивідуального захисту повинні бути в наявності із розрахунку на 5 робочих 

днів у тому числі на 1 робочу зміну – безпосередньо на робочому місці 

працівника; 

- забезпечити  позмінний графік харчування учнів (окремо початкова та 

середня і старша школа)  з урахуванням дотримання відстані у 1,5 метри між 

учнями та не більше 4 учнів за одним столом,  різного часу початку та 

закінчення уроку  для кожного класу окремо для недопущення їх  скупчення; 

- перевірити наявність на входах до основних приміщень місць для обробки 

рук антисептичними засобами; 

- забезпечити наявність в укритті антисептичних засобів для дезінфекції рук 

та запасними засобами індивідуального захисту;  

- забезпечити контроль за постійною наявністю у всіх санітарних приміщеннях 

школи рідкого мила, одноразових паперових рушників  електросушарок та 

антисептичних засобів дезінфекції; 

- забезпечити роботу бактерицидних ламп з обліком у спеціально відведеному 

для цього журналі; 

- забезпечити дотримання питного режиму учасників освітнього процесу із 

використанням  одноразового посуду; 

- здійснювати щоденний контроль за станом здоров'я водіїв.  

4. Всім прибиральницям службових приміщень проводити  очищення і 

дезінфекцію поверхонь (в тому числі дверних ручок, столів, місць для сидіння, 

перил, тощо) у встановлених зонах прибирання та у визначений графіком час 

відповідно до інструкцій, зазначених у Додатку 15 даного наказу. 

5.Бухгалтеру Назарію ЛИТВИНУ забезпечити організацію 

централізованого збору використаних засобів індивідуального захисту, 



паперових серветок в окремі контейнери (урни) з кришками та 

поліетиленовими пакетами, з подальшою утилізацією згідно з укладеними 

угодами на вивіз твердих побутових відходів; 

6. Відповідальність та контроль  за утилізацією одноразових використаних 

засобів захисту, використаних паперових рушників згідно з укладеними 

угодами на вивіз твердих побутових відходів,  покласти на  бухгалтера школи 

Назарія ЛИТВИНА. 

7. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Оксані 

ВЕРБОВЕЦЬКІЙ: 

7.1. забезпечити виконання Плану роботи школи з дотриманням 

протиепідемічних вимог, окремо по класах або дистанційно.  

7.2. спілкування педагогічних працівників із батьками здійснювати 

дистанційно в закритих корпоративних соціальних мережах  або за допомогою 

будь-яких інших доступних засобів зв'язку.  

8.Оприлюднити даний наказ та надіслати його учасникам освітнього процесу 

шляхом використання офіційних каналів дистанційного управління і 

віддаленої роботи школи та зазначити, що він підлягає опрацюванню з 

урахуванням ст. 43 Закону України “Про повну загальну середню освіту” з 

дотриманням академічної доброчесності та посадових інструкцій і не підлягає 

поширенню, тиражуванню чи копіюванню, інше, ознайомлення з ним інших 

осіб, що не входять до складу учасників освітнього процесу. 

 

9.Контроль за виконанням наказу лишаю за собою. 

 

  Директор                                                                              Оксана ЯКИМІВ 

 

1 примірник -  документообіг Галина АНДРІЙЧУК; 

2 примірник – Вікторія КОНДРАТ; 

3 примірник - Надія ДАЦЬО; 

4 примірник - Галина ФОЛИС; 

5 примірник - Оксана ВЕРБОВЕЦЬКА; 

6 примірник – Назарій ЛИТВИН 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до наказу    від 13.01.2023  року  №13 -ОД 

 

ПРОТИЕПІДЕМІЧНІ ЗАХОДИ 

 на період карантину у зв'язку із поширенням коронавірусної хвороби 

 COVID-19 

1. Щоденний допуск до роботи всього персоналу школи здійснюється за 

умови  використання засобів індивідуального захисту, зокрема 

респіраторів або індивідуальних захисних масок, що закривають ніс, рот 

та підборіддя, у тому числі виготовлених самостійно.  

2. Працівник із ознаками гострого респіраторного захворювання або 

підвищеною температурою тіла понад 37,2 градуси Цельсія не 

допускається до роботи з рекомендаціями звернутися за медичною 

допомогою до сімейного лікаря.  

3. При появі підвищеної температури тіла понад 37,2 градуси Цельсія або 

ознак гостро,го респіраторного захворювання вдома, співробітник 

повідомляє свого безпосереднього керівника та не виходить на роботу, 

одночасно звертаючись за медичною допомогою до сімейного лікаря.   

4. Працівник після кожного зняття індивідуального захисту та перед 

одяганням чистих засобів індивідуального захисту повинен ретельно 

мити руки з милом протягом 30 секунд або обробляти антисептичним 

засобом. 

5. Протягом робочого дня всім працівникам необхідно: 

5.1.знаходитись на робочому місці та виконувати посадові обов'язки із 

дотриманням  соціальної дистанції у 1,5 метри та використовувати 

індивідуальні  засоби захисту в процесі взаємоспілкування між собою; 

5.2. виконувати всі вказівки директора школи, відповідального в школі за 

дотримання протиепідемічних вимог, із дотриманням протиепідемічних 

заходів; 

5.3 у разі погіршення самопочуття (підвищення температури, загальної 

слабкості, кашлю, задихання, тощо) негайно повідомити 

відповідального за дотримання протиепідемічних заходів працівника 

лікаря офтальмолога дитячого Вікторію КОНДРАТ  у телефонному 

режимі чи з використанням засобів віддаленого онлайн зв'язку. 

6. Після завершення роботи використані засоби індивідуального захисту 

викинути у спеціальні урни. 

 Відповідальна за дотримання 

 протиепідемічних вимог,  

 лікар офтальмолог дитячий                                      Вікторія КОНДРАТ 

 



Додаток 2 

до наказу    від  13.01.2023  року   № 13– ОД 

 

ПРОТИЕПІДЕМІЧНІ ЗАХОДИ 

для  БАТЬКІВ здобувачів освіти або осіб, що їх замінюють на період 

карантину у зв'язку із поширенням коронавірусної хвороби COVID – 19 

 

1.Допуск в приміщення школи батьків або осіб, що їх замінюють здійснюється 

виключно через центральний вхід у школу,  за умов використання засобів 

індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що 

закривають ніс, рот та підборіддя,  після проведення замірів температури 

безконтактним термометром. 

2. Вхід та перебування в закладі освіти інших учасників освітнього процесу, 

зокрема законних представників здобувачів освіти, дозволяється з метою 

захисту та реалізації їх прав, передбачених законодавством, за умови 

використання засобів індивідуального захисту, та попереднього узгодження 

відповідних дій з керівником закладу освіти.   

3.Передача дитини до школи та зі школи здійснюється виключно біля 

встановленого для певного класу входу відповідальному працівнику -  

черговому з режиму старшому з реєстрацією в журналі та проведенням 

термометрії. 

4.Прийом здобувачів освіти на навчання здійснюється з 07.30 год. до 08.30 год. 

5.Передача здобувачів освіти додому в кінці навчального дня здійснюється 

протягом 17.00 - 20.30 год.  

7.Забороняється приводити до школи дітей з ознаками респіраторних 

захворювань. У випадку встановленого підтвердженого діагнозу 

“коронавірусна хвороба (COVID-19)” слід залишити дитину вдома та 

звернутися до сімейного лікаря.  

8.Обов'язково повідомити чергового з режиму школи про наявність хвороби  

та контактних осіб засобами комунікації (класний керівник чи за службовими 

телефонами +380976277985, 0347761247). 

9. Батьки, або особи, що їх заміняють, повинні невідкладно повідомляти 

класного керівника про причину відсутності дитини на навчанні в школі 

шляхом будь-яких способів комунікації.  

 

Відповідальна за дотримання 

протиепідемічних вимог,  

лікар офтальмолог дитячий                                      Вікторія КОНДРАТ 

 

 



Додаток 3 

до наказу   від    13.01.2023 року  № 13-ОД 

 

ПРОТИЕПІДЕМІЧНІ ЗАХОДИ 

для  ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ на період карантину у зв'язку із 

поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 

 

1. Вхід до приміщення закладу усіх учасників освітнього процесу 

можливий за умови використання засобів індивідуального захисту. 

2. Не допускається до освітнього процесу здобувач освіти з наявністю 

симптомів респіраторного захворювання з підвищенням температури 

тіла вище 37,2 С. 

3. Щоденний допуск до освітнього процесу всіх здобувачів освіти  

здійснюється через визначені для певного класу входи школи  за умови 

використання засобів індивідуального захисту (респіратора або 

індивідуальної захисної маски одноразового чи багаторазового 

використання після проведення термометрії безконтактним 

термометром черговим працівником на посту). 

4. В разі виявлення ознак гострої респіраторної хвороби в здобувача 

освіти, а також за відсутності батьків (інші законних представників), 

здобувач освіти одягає засіб індивідуального захисту. Також 

здійснюється ізоляція здобувача освіти в ізолятор, інформуються батьки 

(інші законні представники) та приймається узгоджене рішення щодо 

направлення до закладу охорони здоров'я. Після вилучення особи з 

симптомами інфекційної хвороби в приміщенні, де перебувала така 

особа, проводиться провітрювання поза графіком та дезінфекція 

висококонтактних поверхонь.  

5. Після допуску до школи відповідальний працівник реєструє в книзі 

реєстрації прибуття на навчання здобувачів освіти, де вказує час 

прибуття до школи та результати термометрії.  

6. Здобувачі освіти після кожного зняття індивідуального захисту та перед 

одяганням чистих засобів індивідуального захисту повинні ретельно 

мити руки з милом протягом 30 секунд або обробляти антисептичним 

засобом. 

7. Захисні маски можуть не використовуватись під час проведення 

занять у навчальних приміщеннях. Під час пересування 

приміщеннями школи використання захисних масок є 

обов’язковим для учнів старше 12 років. Для учнів 1-4 класів вхід та 

пересування приміщенням школи дозволяється без використання 

засобів індивідуального захисту.  



8. У разі погіршення самопочуття здобувача освіти (підвищення 

температури, загальної  слабкості, кашлю, задишки, тощо) педагогічний 

працівник повинен  негайно повідомити та звернутися до  чергового 

працівника в медичному підрозділі. 

9. Здобувачі освіти після завершення навчального дня, використані засоби 

індивідуального захисту,  під наглядом та у супроводі педагогічного 

працівника, повинні: 

9.1.багаторазового використання маски  - здати на дезінфекцію   

відповідальному працівнику; 

9.2.одноразові маски -   здати в спеціально встановлений контейнер для 

утилізації.  

10.Не допускається  скупчення здобувачів освіти різних класів та 

одночасне пересування по школі між навчальними кабінетами, 

аудиторіями та іншими приміщеннями, виняток становить надзвичайна 

ситуація (пожежа, загроза життю, стихійне лихо, землетрус, обвал, інші 

стихії, надзвичайні ситуації, повітряна тривога).  

 

Відповідальна за дотримання 

протиепідемічних вимог,  

лікар офтальмолог дитячий                                      Вікторія КОНДРАТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГРАФІК ДОПУСКУ  

ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ДО  

ВИГОДСЬКОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ 

 

Допуск всіх учасників освітнього процесу в приміщення школи 

здійснюється виключно через центральний вхід та в порядку черги із 

дотриманням соціальної дистанції не менше 1,5 метра з наявністю 

індивідуальних засобів захисту. В приміщенні дотримуватись дистанції 

згідно розмітки і рухатись по школі відповідним маршрутом до своїх 

робочих місць та навчальних кабінетів.  

7:00 Черговий з режиму, вихователі 

7:30-8:10 Здобувачі освіти 

7:30-8:00 Педагогічні працівники, 

адміністрація, обслуговуючий 

персонал 

7:00-8:00 Медичний персонал 

 

        

Відповідальна за дотримання 

протиепідемічних вимог,  

лікар офтальмолог дитячий                                      Вікторія КОНДРАТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 4 

до наказу    від   13.01.2023 року № 13 -ОД 

 

АЛГОРИТМ ДІЙ ЧЕРГОВОГО ПРАЦІВНИКА НА ПОСТУ 

 

Черговий на посту працівник зобов’язаний: 

1.1.постійно перебувати в засобах індивідуального захисту та здійснювати 

термометрію всіх працівників школи на початку робочого/навчального 

дня/зміни та перевірити наявність засобів індивідуального захисту, що 

закривають ніс, рот та підборіддя; 

1.2. вести реєстрацію часу входу та виходу всіх працівників та відвідувачів 

закладу освіти, результати термометрії батьків, учнів  та відвідувачів школи; 

1.3.не допускати на робоче місце працівників із ознаками гострого 

респіраторного захворювання або підвищеною температурою тіла понад 37,2 

градуси Цельсія; 

1.4. не покидати без належної заміни пост чергування під час робочого часу; 

1.5. здійснювати належну передачу посту після закінчення робочого часу; 

1.6. негайно повідомляти директора школи у разі виникнення надзвичайної 

ситуації на посту (відмова батьків у термометрії дитини, відмова батьків  не 

заходити у заклад освіти, відмова у поверненні дитини додому, відмова у 

визнанні ознак респіраторного захворювання дитини, агресивна поведінка 

батьків чи відвідувачів, відсутність засобів індивідуального захисту батьків та 

дитини,   тощо) через встановлені в закладі канали комунікації або за 

телефоном 0347761247.  

 

Відповідальна за дотримання 

протиепідемічних вимог,  

лікар офтальмолог дитячий                                      Вікторія КОНДРАТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 5 

до наказу    від   13.01.2023 року  №13-ОД 

 

АЛГОРИТМ ДІЙ НА ВИПАДОК НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ, 

 ПОВ”ЯЗАНОЇ З РЕЄСТРАЦІЄЮ ВИПАДКІВ ГОСТРОГО 

РЕСПІРАТОРНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ТА КОРОНАВІРУСНУ 

ХВОРОБУ СЕРЕД УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

ВИГОДСЬКОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ 

 

І. Дії вчителя/вихователя у разі виявлення у здобувача освіти ознак 

гострого респіраторного захворювання. 

1. У разі виявлення у здобувача освіти ознаки респіраторної хвороби 

(підвищена температура тіла більше 37,2 градусів Цельсія, кашель, 

головний біль, загальна слабкість, задишка, тощо) такій особі негайно 

потрібно одягнути маску та звернутися до чергового працівника 

медичного підрозділу, який оцінить стан  та направить здобувача освіти 

до спеціально відведеного приміщення для подальшого інформування 

батьків здобувачів освіти чи сімейного лікаря. 

ІІ. Дії медичного працівника у разі виявлення у здобувача освіти ознак 

гострого респіраторного захворювання. 

1. У разі виявлення у здобувача освіти ознаки респіраторної хвороби 

(підвищена температура тіла більше 37,2 градусів Цельсія, кашель, 

головний біль, загальна слабкість, задишка, тощо) медичний працівник  

одягає такій дитину індивідуальну захисну маску та розміщує хвору 

дитину в ізолятор.  

2. Медичний працівник невідкладно повідомляє в телефонному режимі 

батьків (інших законних представників) про стан дитини які повинні у 

двогодинний термін забрати її із школи на подальше обстеження чи 

лікування з подальшим інформуванням школи про стан здоров'я . 

3. Медичний працівник має бути забезпечений стандартними засобами 

захисту, а також повинен дотримуватися заходів безпеки при догляді за 

учнем з підозрою на COVID-19: носити маску і дотримуватися 

необхідної дистанції. 

ІІІ. Дії працівника школи у разі виявлення у себе ознак гострого 

респіраторного захворювання. 

1. У разі виявлення у себе ознак респіраторної хвороби (підвищена 

температура тіла більше 37,2 градусів Цельсія, кашель, головний біль, 

загальна слабкість, задишка, тощо) які з'явились  під час роботи, негайно 



повідомити про це відповідальну особу за дотримання протиепідемічних 

вимог в школі – лікаря офтальмолога дитячого Вікторію КОНДРАТ, 

після того залишити школу і звернутися до закладу охорони здоров’я за 

медичною допомогою (сімейного лікаря) на подальше обстеження чи 

лікування з подальшим інформуванням школи про свій стан здоров'я ;  

2. Якщо в працівника  виникли такі небезпечні симптоми, як задишка, 

частий сухий кашель, біль у грудній клітці, температура, яку складно 

знизити, виражена блідість чи синюшність шкіри, повторне блювання, 

особа за дотримання протиепідемічних вимог в школі негайно викликає 

екстрену допомогу, попередивши медиків, що є підозра на COVID-19. 

 

Відповідальна за дотримання 

протиепідемічних вимог,  

лікар офтальмолог дитячий                                      Вікторія КОНДРАТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 6 

до наказу    від     13.01.2023 року   №13-ОД 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 

 З ДОТРИМАННЯМ ПРОТИЕПІДЕМІЧНИХ ВИМОГ  

НА ПЕРІОД ДІЇ КАРАНТИНУ У 

 ВИГОДСЬКІЙ СПЕЦІАЛЬНІЙ ШКОЛІ 

 

1. Перед прийомом їжі всі учасники освітнього процесу повинні ретельно 

вимити руки з милом не менше 30 секунд. 

2. Розміщення учасників освітнього процесу для прийому їжі здійснюється  

в шахматному порядку за столом з дотриманням дистанції у 1,5 метри 

між учнями та не більше 4-х осіб за столом. 

3. Усі працівники харчоблоку повинні бути постійно  одягнені в засоби 

індивідуального захисту. Захисні маски необхідно  змінювати кожні 

3 години. Після кожного зняття засобів індивідуального захисту, 

перед одяганням чистих засобів захисту працівник харчоблоку 

повинен ретельно вимити руки з милом або обробити 

антисептичним засобом. 

4. Після кожного прийому їжі всі столи в приміщенні харчоблоку повинні 

бути продезінфіковані.  

5. Забезпечується робота бактерицидних ламп з обліком їх роботи у 

спеціально відведеному для цього журналі. 

6. Забезпечується дотримання питного режиму учасників освітнього 

процесу із використанням індивідуальних ємностей для рідини або 

фасованої питної продукції.  

 

 

Відповідальна за дотримання 

протиепідемічних вимог,  

лікар офтальмолог дитячий                                      Вікторія КОНДРАТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГРАФІК ХАРЧУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ  

 

Назва курсу 

прийому їжі  

1 КЛАС  

 

2-4 КЛАСИ 

 

5-12 КЛАСИ 

   

Сніданок  20хв 07.45-08.05 07.45-08.05 08.05-08.25 

 Другий сніданок  

(3 перерва 20хв) 

10.35-10.50 10.50-11.10  11.05-11.20 

Обід  

(5 перерва 20 хв) 

12.20-12.40 12.50-13.10 13.10-13.30 

Підвечірок  20 хв 16.00-16.20 16.00-16.20 16.20-16.40 

Вечеря 30 хв  19.00-19.30 19.00-19.30 19.30-20.00 

 

Відповідальний за дотримання 

протиепідемічних вимог,  

     сестра медична  з дієтичного харчування                 Людмила КОБРИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 7 

до наказу    від 13.01.2023 року   № 13-ОД 

 

АЛГОРИТМ ПРИЙОМУ 

 ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ ВІД ПОСТАЧАЛЬНИКІВ  

 З ДОТРИМАННЯМ ПРОТИЕПІДЕМІЧНИХ ВИМОГ  

НА ПЕРІОД ДІЇ КАРАНТИНУ У  

ВИГОДСЬКІЙ СПЕЦІАЛЬНІЙ ШКОЛІ 

 

     1. Отримання продуктів харчування здійснює виключно  завідувач складу 

та дієтсестра, які повинні постійно  мати засоби індивідуального захисту 

(маска, рукавички, захисні халати, окуляри) та дотримуватися  

протиепідемічних вимог. Після прийому продуктів проводиться дезінфекцію 

рук та приміщення, де здійснювався прийом продуктів харчування. 

    2. Особи, які супроводжують продукти в дорозі, виконують навантаження й 

їх розвантаження повинні мати медичну книжку і санітарний одяг та 

дотримуватись протиепідемічних вимог ( соціальна дистанція, наявність 

індивідуальних засобів захисту - маска, халат, рукавички).     

   3.  Постачальники  повинні використовувати засоби для дезінфекції рук, 

перш ніж передавати документи про доставку та продукти, проходити 

температурний скринінг, дотримуватися  соціальної дистанції .  

    4. Не допускається пересування постачальників по харчоблоці та території 

школи. 

   5. Прийом продуктів харчування здійснюється виключно через  запасний 

вхід до складських приміщень  харчоблоку (перший коридор).   

 

Відповідальний за дотримання 

протиепідемічних вимог,  

     сестра медична  з дієтичного харчування                 Людмила КОБРИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 8 

до наказу    від    13.01.2023 року  № 13-ОД 

 

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК 

ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 З ДОТРИМАННЯМ ПРОТИЕПІДЕМІЧНИХ ВИМОГ  

НА ПЕРІОД ДІЇ КАРАНТИНУ У  

ВИГОДСЬКІЙ СПЕЦІАЛЬНІЙ ШКОЛІ 

 

1. Перед початком кожного навчального заняття педагогічний працівник 

проводить опитування учасників освітнього процесу щодо їх 

самопочуття та наявності симптомів респіраторної хвороби. У разі 

виявлення таких симптомів педагогічний працівник повинен 

повідомити  чергового працівника медичного підрозділу. 

2. У разі погіршення самопочуття здобувача освіти (підвищення 

температури, загальної слабкості, кашлю, задишки, тощо) педагогічний 

працівник повинен негайно повідомити та звернутися до  чергового 

працівника медичного підрозділу. 

3. В разі виявлення ознак гострої респіраторної хвороби, за відсутності 

батьків, здобувачі освіти тимчасово ізолюються в спеціальне 

приміщення школи з подальшим негайним інформуванням та викликом 

батьків або осіб, що їх замінюють та приймається узгоджене рішення 

щодо подальшого обстеження здобувача освіти. 

4. Вхід та пересування по  закладу освіти обов'язково здійснюється у 

індивідуальних засобах захисту (захисна маска або респіратор).  

5. Забезпечення освітнього процесу здійснюється за кабінетною системою.  

6. Під час проведення навчальних занять захисні маски можуть не 

використовуватись.  

7. Розташування парт та учнів в навчальних кабінетах здійснюється з 

урахуванням вимог дотримання соціальної дистанції 1,5 метра між 

партами ( по 1 учню за партою). 

8. Після кожного навчального заняття педагогічний працівник, що 

закінчив урок забезпечує  провітрювання приміщення не менше 10 хв. 

При провітрюванні забезпечується безпека дітей шляхом фізичних 

обмежувачів на вікнах. 

9. Кожен вихователь та помічник вихователя забезпечують провітрювання 

спалень та спальних приміщень за затвердженим графіком під 

особистий підпис. 

10. Забезпечується проведення занять з окремих предметів на відкритому 

повітрі за сприятливих погодних умов.  



 

Відповідальна за дотримання  

тимчасового порядку організації 

освітнього процесу заступник директора з НМР                  Надія ДАЦЬО  

 

 

Додаток 9 

до наказу    від 13.01.2023 року   №13 -ОД 

 

МАРШРУТ РУХУ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ПО ШКОЛІ   

ТА  ЇЇ ТЕРИТОРІЇ  

(схема додається окремо ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 10 

до наказу    від                                   13.01.2023  року   №13-ОД 

 

РОЗКЛАД ДЗВІНКІВ НА УРОКИ  

НА ПЕРІОД ДІЇ ПРОТИЕПІДЕМІЧНИХ ЗАХОДІВ ТА КАРАНТИНУ  

№ 

УРОКУ/ПЕРЕРВА  

1 КЛАС  

(тривалість 

уроку 35 хв) 

2-4 КЛАСИ 

(тривалість 

уроку 40 хв)  

5-12 КЛАСИ 

(тривалість 

уроку 45 хв)   

1 урок  08.30-09.05 08.30-09.10 08.30-09.15 

1 перерва 10хв  09.05-09.15 09.10-09.20 09.15-09.25 

2 урок 09.15-09.50 09.20-10.00 09.25-10.10 

2 перерва 10хв 

(прогулянка)  

09.50-10.00 10.00-10.10 10.10-10.20 

3 урок  10.00-10.35 10.10-10.50 10.20-11.05 

3 перерва 20хв 

 (ІІ сніданок) 

10.35-10.50 10.50-11.10  11.05-11.20 

4 урок  10.50-11.25 11.10-11.50 11.20-12.05 

4 перерва 

(корекційна)20хв 

11.25-11.45 11.50-12.10 12.05-12.25 

5 урок  11.45-12.20 12.10-12.50 12.25-13.10 

5 перерва (обід) 

20хв  

12.20-12.40 12.50-13.10 13.10-13.30 

6 урок  12.40-13.05 13.10-13.50 13.30-14.15 

6 перерва 10хв 13.05-13.15 13.50-14.00 14.15-14.25 

7 урок  13.15-13.45 14.00-14.40 14.25-15.10 

7 перерва 10хв 

(прогулянка) 

13.45-13.55 14.40-14.50 15.10-15.20 

8 урок  13.55-14.30 14.50-15.30 15.20-16.05 

 

 

Відповідальна за дотримання  

тимчасового порядку організації 

освітнього процесу заступник директора з НМР                   Надія ДАЦЬО 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 11 

до наказу    від            13.01.2023 року   № 13-ОД 

 

СХЕМА  

РОЗМІЩЕННЯ КЛАСІВ ТА УЧНІВ  

В НАВЧАЛЬНИХ ПРИМІЩЕННЯХ  НА ЧАС ДІЇ 

ПРОТИЕПІДЕМІЧНИХ ЗАХОДІВ ТА КАРАНТИНУ 

(КАБІНЕТНА СИСТЕМА)  

 

КЛАС  Навчальний кабінет  Поверх  

1 клас  1 НУШ 1  

2 клас  2 НУШ 1 

3 клас   3 НУШ 1 

4 клас  4 НУШ 1 

5 клас Тифлокомплекс  1 

6 клас  Кабінет математики 2 

7 клас  Кабінет основ здоров’я  3 

9 клас  Кабінет зарубіжної літератури  3 

10 клас Кабінет фізики  2 

11 клас  Кабінет історії  3 

12 клас  Кабінет ІКТ  1 

   

 

Відповідальна за дотримання  

тимчасового порядку організації 

освітнього процесу заступник директора з НМР                Надія ДАЦЬО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 12 

до наказу    від    13.01.2023 року   №13 -ОД 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ДОВЕЗЕННЯ УЧНІВ 

 З ДОТРИМАННЯМ ПРОТИЕПІДЕМІЧНИХ ВИМОГ  

НА ПЕРІОД ДІЇ КАРАНТИНУ У ВИГОДСЬКІЙ СПЕЦІАЛЬНІЙ 

ШКОЛІ 

 

1. Транспортні засоби, що здійснюють перевезення здобувачів освіти 

підлягають дезінфекції салону в кінці робочої зміни.    

2. Водії транспортних засобів повинні постійно перебувати у 

індивідуальних засобах індивідуального захисту  - масках чи 

респіраторах з розрахунку 1 маска на кожні три години роботи та бути 

забезпеченими  антисептичним засобом для обробки рук .  

3. Водіям транспортних засобів, що здійснюють перевезення здобувачів 

освіти здійснюється щоденний контроль за станом здоров’я та 

проведення температурного скринінгу до початку роботи та після її 

завершення. 

4. Вхід до салону транспортного засобу всіх учасників перевезення 

здійснюється виключно при наявності засобів індивідуального захисту, 

що закриває ніс, рот та підборіддя.  

5. Перевезення здобувачів освіти та працівників  здійснюється у межах 

кількості місць для сидіння. 

 

Відповідальна за дотримання 

протиепідемічних вимог,  

лікар офтальмолог дитячий                                      Вікторія КОНДРАТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 13 

до наказу    від              13.01.2023 року  №13-ОД 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЖИВАННЯ В ПАНСІОНІ  

 З ДОТРИМАННЯМ ПРОТИЕПІДЕМІЧНИХ ВИМОГ  

НА ПЕРІОД ДІЇ КАРАНТИНУ У 

 ВИГОДСЬКІЙ СПЕЦІАЛЬНІЙ ШКОЛІ 

 

1. Вхід до пансіону обов'язково здійснюється в індивідуальних засобах 

захисту (захисна маска або респіратор). 

2. Забороняється перебування чи відвідування пансіону учнями під час 

проведення навчальних занять.  

3. Забороняється пересування по пансіону батьків або осіб, що їх 

замінюють чи супроводжуючих, крім осіб, які супроводжують учнів з 

інвалідністю. 

4. У пансіоні забезпечується одномісне розміщення учнів.  

5. Перед входом до приміщення пансіону забезпечуються місця для 

обробки рук, які позначені яскравим кольором та збільшеним шрифтом 

зі спиртовмісними антисептиками з концентрацією активної  діючої 

речовин понад 60% для ізопропілового спирту та понад 70% для 

етилового спирту. 

6. Перебування в приміщеннях загального користування (поза кімнатами) 

дозволяється лише у респіраторах або захисній масці. 

7. Здійснюються дезінфекції поверхонь з якими контактують здобувачі 

освіти перебуваючи в пансіоні у всіх зонах кожних 3-4 години (дверні 

ручки, сходи, перила, санвузли, тощо). 

8. В пансіоні забезпечується централізований збір використаних засобів 

індивідуального захисту: паперових серветок в окремі контейнери, або 

урни з кришками та одноразовими поліетиленовими пакетами з 

подальшою утилізацією. 

9.  Забороняються масові збори осіб, які проживають в пансіоні та 

працівників у закритих приміщеннях. 

10. При появі симптомів респіраторного захворювання та або підвищення 

температури у осіб що проживають в пансіоні така особа підлягає 

ізоляції до отримання консультації медичного працівника. 

11. Особам, що знаходяться на самоізоляції в приміщеннях пансіону, має 

бути забезпечене медичне спостереження, доставка харчових продуктів, 

медикаментів, особистих речей з дотриманням необхідних 

протиепідемічних заходів. 



12. Обов’язкове провітрювання спальних приміщень пансіону згідно 

графіку. 

13. Забезпечення температурного скринінгу осіб, які проживають у пансіоні 

кожні 3 години. 

 

Відповідальна особа, 

черговий з режиму                                                             Іван КРАВІЦІВ  

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 14 

до наказу    від    13.01.2023   року №13-ОД 

 

ПОРЯДОК НАДАННЯ МЕДИЧНИХ, РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ 

З ДОТРИМАННЯМ ПРОТИЕПІДЕМІЧНИХ ВИМОГ  

НА ПЕРІОД ДІЇ КАРАНТИНУ У ВИГОДСЬКІЙ СПЕЦІАЛЬНІЙ 

ШКОЛІ 

 

1.Під час проходження реабілітації здобувачі освіти та змінний 

контингент школи повинні дотримуватись протиепідемічних заходів: 

- вхід до медичного блоку обов'язково здійснюється в індивідуальних 

засобах захисту (захисна маска або респіратор); 

- фізіотерапевтичному та ортоптично-плеоптичному кабінетах повинно 

знаходитись не більше 2 учнів одного класу (учні різних класів не 

повинні перетинатись); 

- забороняється доступ до реабілітаційних послуг дітям з ознаками 

респіратоного захворювання та підвищеною температурою тіла 37.2 

градуси Цельсія; 

- перед початком реабілітації учням необхідно ретельно вимити руки з 

милом і теплою водою, якщо мило і тепла вода не доступні, використати 

спиртовмісний антисептик для рук з вмістом спирту не менше 60%; 

- дотримуватись етикету при кашлі (при кашлі або чханні прикривати 

ніс і рот одноразовою серветкою, або зігнутою рукою в лікті); 

2.Протиепідемічні заходи для медичних працівників та прибиральниць 

службових приміщень: 

- проведення провітрювання приміщень та вологого прибирання із 

використанням дезінфекційних засобів кожні 3 години; 

- забезпечення необхідних умои для дотримання учнями і працівниками 

правил особистої гігієни (антисептики, рукомийники, мило, одноразові 

рушники, серветки тощо); 

- проведення регулярної обробки рук спиртовмісним засобом та/або 

мити їх з милом; 

- сестра медична обробляє (дезінфікує) після кожного користування 

учнями обладнання для реабілітації вологою серветкою, змоченою в 

дезрозчині; 

- використання бактерицидних ламп не частіше двох разів на день 

протягом 30 хвилин. 

 



3.Протиепідемічні заходи для дітей та батьків з числа змінного 

контингенту: 

- вхід до медичного блоку обов'язково здійснюється в індивідуальних 

засобах захисту (захисна маска або респіратор).  

- черговий на посту або медичний працівник здійснює огляд на наявність 

респіраторного захворювання та вимірює температуру тіла;  

- забороняється доступ до реабілітаційних послуг дітям з ознаками 

респіратоного захворювання та підвищеною температурою тіла 37.2 

градуси Цельсія 

- при відсутності будь-яких симптомів дозволяється вхід в медичний 

блок для проходження реабілітації; 

- батьки дитини при цьому залишаються в вестибюлі школи або в 

коридорі медичного блоку, якщо дитина не може залишитись сама; 

- перед початком процедури необхідно ретельно вимити руки теплою 

водою з милом, якщо мило і тепла вода не доступні, використати 

спиртовмісний антисептик для рук з вмістом спирту не менше 60%; 

- дотримуватись дистанції. 

Відповідальна за дотримання 

протиепідемічних вимог,  

лікар офтальмолог дитячий                                      Вікторія КОНДРАТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 15 

до наказу    від 13.01.2023 року №13-ОД 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕЗІНФЕКЦІЇ ПРИМІЩЕНЬ, ПОВЕРХОНЬ,  

ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ 

З ДОТРИМАННЯМ ПРОТИЕПІДЕМІЧНИХ ВИМОГ  

НА ПЕРІОД ДІЇ КАРАНТИНУ У ВИГОДСЬКІЙ СПЕЦІАЛЬНІЙ 

ШКОЛІ 

 

1. Дезінфекція приміщень, поверхонь ,засобів захисту здійснюється згідно 

графіку прибирань з відмітками про їх виконання. 

2. Видача дезінфекційного засобу здійснюється сестрою медичною або 

особою яка її замінює в спеціально відведеному місці.  

3. Прибирання та дезінфекція навчальних кімнат, та інших приміщень де 

навчаються діти здійснюється двічі на день . Протирання поверхонь потрібно 

здійснювати при відсутності дітей та за умови провітрювання приміщень. 

4. Дезінфекція санітарних кімнат здійснюється після кожної перерви згідно 

графіку з відмітками про їх виконання.. 

5. Для дезінфекції поверхонь використовують серветку, змочену в 

дезінфекційному розчині. Усі серветки мають бути промарковані  для 

протирання різних зон чистоти.  

6.Миття іграшок проводиться в мильному розчині щоденно після завершення 

роботи. Усі іграшки, які знаходяться в закладі, мають бути виготовлені з 

матеріалів, що можуть митися та дезінфікуватися. 

7. Миття підлоги в загальних приміщення здійснювати з використанням 

миючих розчинів. В душових кімнатах та туалетах для миття підлоги  

використовувати дезінфекційні засоби. 

8. Прибирання приміщень слід проводити тільки в рукавичках. Допускається 

багаторазове використання таких рукавичок за умови їх непошкодженої 

структури. Рукавички потрібно змінювати при переході з однієї зони чистоти 

(від однієї групи поверхонь) до іншої і при переході з миття підлоги до 

дезінфекції/миття поверхонь. 

9. Весь  інвентар для прибирання  повинен мати чітке маркування відповідно 

до зони, яку ним прибирають. Маркування може проводитись як за допомогою 



нанесення надписів на інвентар, так і за кольором. При маркуванні за 

кольором, «кодування» повинно бути зафіксовано письмово та розміщено в 

кімнаті для зберігання інвентарю для інформування персоналу. 

10. Весь  інвентар для прибирання має бути виготовлений з матеріалу, що 

підлягає дезінфекції. Інвентар має бути чистим та непошкодженим. Не можна 

використовувати для прибирання дерев’яний інвентар 

11. Після завершення прибирання весь інвентар слід продезінфікувати: 

твердий інвентар - методом протирання; ганчірки/мопи перуться в окремій 

пральній машині, або (за умови ручного прання) замочуються в 

дезінфекційному розчині на час експозиції за інструкцією до засобу з 

наступним споліскуванням водою. 

12. Персонал, який проводить прибирання, повинен слідкувати за гігієною рук 

та ретельно мити руки з милом після зняття рукавичок та завершення 

прибирання. У  разі відсутності доступу до води слід обробити руки 

антисептиком. 

13. Призначена відповідальна особа для приготування дезінфекційних 

розчинів забезпечується респіратором, засобом захисту очей, 

водонепроникним фартухом та рукавичками. 

14. Дезінфекційні розчини готувати в спеціально відведеній кімнаті, в якій є 

можливість проводити провітрювання для зменшення кількості 

випаровування. Доступ до кімнати має бути обмежений для персоналу та 

заборонений для дітей. 

15. В кімнаті для розведення розчину мають бути наявні інструкції до засобу, 

що використовується. Дозволяється використання лише дезінфекційних 

засобів, на які є сертифікати якості, та які мають маркування стосовно 

придатності для застосування у навчальних закладах 

16. Ємкість, в якій готується розчин, має бути щільно закрита та промаркована, 

із зазначенням дати приготування, кінцевого терміну споживання, назви та 

концентрації розчину. 

17. Забезпечити провітрювання приміщень згідно графіка провітрювання.  

 

 



№ Поверхні Засіб для 

дезінфекції 

Періодичні

сть 

Відповідаль

ний 

Приміт

ка 

1 Підлога, сходи Дезактин 0,2% 2 рази в 

день 

Прибиральни

к службових 

приміщень 

 

2 Ручки дверей, 

вимикачі, 

поручні, 

робочі столи, 

парти, 

побутові 

прилади, 

клавіатури, 

сантехнічні 

прилади, 

крани, поручні 

на стільцях 

тощо 

Дезактин 0,2% 

 

2 рази в 

день 

 

Прибиральни

к службових 

приміщень 

 

  

3 Санітарні 

кімнати 

Дезактин 0,2% 

 

після 

кожної 

перерви 

Прибиральни

к службових 

приміщень 

  

4 І поверх 

навчальний 

корпус 

Дезактін 0,2% 

 

2 рази в 

день 

Прибиральни

к службових 

приміщень 

  

5 ІІ поверх 

навчальний 

корпус 

Дезактин 0,2% 

 

2 рази в 

день 

 

Прибиральни

к службових 

приміщень 

  

6 ІІІ поверх 

навчальний 

корпус 

Дезактин 0,2% 

 

2 рази в 

день 

Прибиральни

к службових 

приміщень 

  

7 Медичний 

блок 

Дезактин 0,2% 

 

3-4 рази в 

день 

Прибиральни

к службових 

приміщень 

  



8 Медичне 

обладнання 

Дезактин 0,2% 

 

після 

кожного 

учня 

Сестра 

медична 

  

9 Харчоблок Дезактин 0,2% 

 

після 

кожного 

прийому 

їжі 

Прибиральни

к службових 

приміщень 

  

10 Хол першого 

поверху 

Дезактин 0,2% 

 

2 рази в 

день 

Прибиральни

к службових 

приміщень 

  

11 Спальний 

корпус 

Дезактин 0,2% 

 

 

2-3 рази в 

день 

 

Прибиральни

к службових 

приміщень 

  

12 Прання та 

дезінфекція 

засобів 

індивідуальног

о захисту ( 

маски, халати, 

тощо.) 

Прання при 

температурі 

60-90 градусів 

Цельсія, 

термічна 

обробка 

 Щоденно  Машиніст з 

прання та 

ремонту 

спецодягу 

(білизни) 

 

13 Спортивний 

майданчик 

Дезактин 0,2% 

 

1 раз на 

день після 

закінчення 

занять. 

Прибиральни

к службових 

приміщень 

 

 

14 Навчальні 

кімнати 

Дезактин 0,2% 2 рази в 

день 

Прибиральни

к службових 

приміщень 

 

 

 

 

 

 



Санітарно-дезінфекційний режим у період карантину 

 

Найменування об’єкту  Спосіб і режим знезараження* 

1. Приміщення (підлога, стіни, 

двері, підвіконня та ін.), 

жорсткі меблі 

Обробку проводять способом протирання 

ганчіркою, змоченою в дезінфекційний 

засіб, зареєстрований відповідно до вимог 

Порядку державної реєстрації 

(перереєстрації) дезінфекційних засобів, 

затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 03 липня 2006 року 

№ 908. Концентрація дезінфекційних 

засобів, їх витрата, час експозиції 

залежать від застосовуваних засобів 

дезінфекції згідно інструкції (методичних 

вказівок) 

2. Килими Двічі почистити щіткою, змоченою в 

дезінфекційний засіб, зареєстрований 

відповідно до вимог Порядку державної 

реєстрації (перереєстрації) 

дезінфекційних засобів, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 03 липня 2006 року № 908. 

Концентрація дезінфекційних засобів, їх 

витрата, час експозиції залежать від 

застосовуваних засобів дезінфекції згідно 

інструкції (методичних вказівок) і 

протягом карантину прибрати 

3. Посуд, звільнений від 

залишків їжі та вимитий  

Кип’ятити у воді або у 2% розчині 

кальцинованої соди 25 хв. − при 

кишкових інфекціях, 45 хв. − при 

вірусному гепатиті з моменту закипання 

4. Залишки їжі  Засипати хлорне вапно (чи вапно білильне 

термостійке) 200 г/кг − 60 хв. НГК, 

ДОСТК − 100 г/кг 

5. Санітарно-технічне 

обладнання (раковини, 

унітази та ін.)  

Унітази та раковини протерти двічі 

дезінфекційним засобом, зареєстрованим 

відповідно до вимог Порядку державної 

реєстрації (перереєстрації) 

дезінфекційних засобів, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 03 липня 2006 року № 908. 

Концентрація дезінфекційних засобів, їх 

витрата, час експозиції залежать від 

застосовуваних засобів дезінфекції згідно 

інструкції (методичних вказівок). 

Використані квачі, прибиральний 



інвентар обробляти дезінфекційними 

засобами, зареєстрованими відповідно до 

вимог  Порядку державної реєстрації 

(перереєстрації) дезінфекційних засобів, 

затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 03 липня 2006 року 

№ 908. Концентрація дезінфекційних 

засобів, їх витрата, час експозиції 

залежать від застосовуваних засобів 

дезінфекції згідно інструкції (методичних 

вказівок) 

6. Вироби медичного 

призначення зі скла, металу, 

гуми, пластмас  

Хімічний метод: занурити чи протерти 

дезінфекційним засобом, зареєстрованим 

відповідно до вимог Порядку державної 

реєстрації (перереєстрації) 

дезінфекційних засобів, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 03 липня 2006 року № 908. 

Концентрація дезінфекційних засобів, їх 

витрата, час експозиції залежать від 

застосовуваних засобів дезінфекції згідно 

інструкції (методичних вказівок) 

Фізичний метод (окрім виробів з 

пластмас): кип’ятити у воді чи у 2% 

розчину соди − 15 хв.; сухе гаряче повітря 

120ºC − 45 хв 

7. Руки працівників закладу 

освіти  

Для гігієнічного знезараження руки 

обробляють спиртовмісними 

антисептиками з концентрацією активної 

діючої речовини понад 60% для 

ізопропілового спирту та понад 70% для 

етилового спирту, зареєстрованим 

відповідно до вимог Порядку державної 

реєстрації (перереєстрації) 

дезінфекційних засобів, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 03 липня 2006 року № 908, відповідно 

до інструкції, а потім миють з милом 

      Відповідальна за дотримання 

протиепідемічних вимог,  

лікар офтальмолог дитячий                                      Вікторія КОНДРАТ 


