
 

 

 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 
 

НАКАЗ 

06.09.2021                                                                     №277-од 

 

Про затвердження та дотримання  

протиепідемічних заходів у закладі 

на період карантину у зв’язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19) 

 

Відповідно до статті 40 Закону України «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення», на виконання пункту 17 постанови 

Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року №1236 «Про встановлення 

карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на  території із 

значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2», постанови МОЗ України від 06 вересня 2021 року 

№10 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період 

карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), та з 

метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) у 

навчальному 2021-2022 році, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Призначити відповідальних за виконання протиепідемічних заходів у 

закладі заступницю директорки з навчальної роботи Татарин Л.М. та медичного 

працівника закладу Козлан Л.О. 

2. Відповідальним за організацію та виконання протиепідемічних заходів у 

закладі Татарин Л.М. та Козлан Л.О. забезпечити: 

2.1. щоденний контроль за виконанням заходів; 

2.2. проведення роз’яснювальної роботи з персоналом та здобувачами 

освіти щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення 

симптомів коронавірусної  хвороби (COVID-19); 

2.3. інформування учасників освітнього процесу з питань вакцинації, 

профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань та протидії поширенню 

коронавірусної  хвороби (COVID-19); 

2.4. розробку алгоритму дій на випадок надзвичайної ситуації, пов’язаною 

з реєстрацією випадків захворювання на корона вірусну хворобу (COVID-19) 

серед здобувачів освіти та працівників закладу освіти; 

2.5. недопущення до роботи персоналу, визначеного таким, який потребує 

самоізоляції; 



2.6. проведення інструктажу для працівників щодо запобігання 

поширенню корона вірусної інфекції(COVID-19), дотримання правил 

респіраторної гігієни та протиепідемічних заходів. 

2.7. проведення навчання працівників закладу та харчоблоку, водія 

шкільного автобуса щодо одягання, використання, зняття засобів індивідуального 

захисту, їх утилізації, контроль за виконанням цих вимог. 

2.8. щоденний контроль за станом здоров’я водія. 

3. Допуск до роботи персоналу закладу здійснюється за умови 

використання засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних 

масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно. 

4. Обмежити проведення масових заходів (нарад, зборів, тощо) в закритих 

приміщеннях (окрім заходів необхідних для забезпечення функціонування 

закладу – педагогічних рад, конференцій трудового колективу). 

5. Затвердити графік допуску здобувачів освіти до закладу та маршрути 

руху учнів (додаток 1). 

6. Дозволити вхід іншим учасникам освітнього процесу, батькам за умови 

використання засобів індивідуального захисту, проведення термометрії та 

попереднього узгодження з керівником закладу. 

7. Дозволити вхід батькам або супроводжуючим особам, які 

супроводжують осіб з інвалідністю за умови використання засобів 

індивідуального захисту та проведення термометрії. 

8. Дозволити вхід до закладу при наявності захисної маски або респіратора 

для працівників та учнів 5-11 класів, для учнів 1-4-х класів вхід  та пересування 

приміщеннями закладу освіти дозволяється без використання засобів 

індивідуально захисту. 

9. В процесі викладання навчальної дисципліни педагогічним працівникам 

використовувати  захисні щитки. 

10. У разі підтвердження випадку корона вірусної хвороби COVID-19 в 

одного із здобувачів освіти, всі інші учні відповідного класу визнаються такими, 

що потребують самоізоляції. 

11. Після кожного навчального заняття проводити провітрювання 

впродовж не менше 10 хвилин. 

12. Затвердити алгоритм дій на випадок надзвичайної ситуації, пов'язаної з 

реєстрацією випадків захворювання серед здобувачів та працівників закладів 

освіти (додаток 2). 

13. Заступниці директорки з господарської частини Ромащук М.П.: 

13.1. забезпечити санітарно-дезінфекційний режим у закладі освіти у 

період карантину відповідно до Санітарного регламенту для закладів загальної 

середньої освіти, дотримуючись інструкції щодо використання засобу. 

13.2. забезпечити контроль за проведенням у кінці робочого дня очищення 

і дезінфекцію поверхонь ( втому числі дверних ручок, столів, місць для сидіння, 

перил, тощо). 

14. Заступниці директорки з виховної роботи Козачук А.Д.: 

14.1. Розробити та затвердити графік харчування здобувачів освіти 

(додаток 3). 



14.2. Проконтролювати дотримання питного режиму здобувачів освіти з 

використанням індивідуальних ємностей для рідини або фасованої питної 

продукції.  

14.3. При організації харчування забезпечити відстань між столами не 

менше 1,5 метра та розміщенням за столом не більше 4-х осіб. 

15. Приватному підприємцю, який здійснює організацію харчування 

учнів закладу Ткачук М.В.: 

15.1. Забезпечити усіх працівників харчоблоку  засобами індивідуального 

захисту із розрахунку 1 захисна маска на 3 години роботи, одноразовими 

рукавичками, які необхідно змінювати після кожної дії (виробничого процесу на 

харчоблоці їдальні), не пов'язаних між собою.  

15.2. Забезпечити працівника їдальні, який видає страви або здійснює 

розрахунок, засобами індивідуального захисту: захисною маскою або 

респіратором, захисними окулярами або захисним щитком, одноразовими 

рукавичками. 

15.3. Забезпечити умови для дотриманням працівниками правил особистої 

гігієни (рукомийники, мило рідке, паперові рушники (або електросушарки для 

рук) антисептичні засоби для обробки рук, тощо. 

16. Водію шкільного автобуса Ромащуку П.А.: 

16.1. Щоденно проводити дезінфекційні заходи у салоні транспортного 

засобу в кінці робочої зміні; 

16.2. Здійснювати контроль входу учнів та працівників до салону 

автотранспорту при наявності засобів індивідуального захисту (респіратора або 

захисної маски); 

16.3. Перевезення пасажирів здійснювати у межах кількості місць для 

сидіння. 

17. Контроль за дотриманням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директорка закладу                              Оксана СИЧОВА 

 

З наказом ознайомлено: 

_________ Татарин Л.М. 

_________ Козачук А.Д. 

_________ Ромащук М.П. 

_________ Козлан Л.О. 

_________ Ткачук М.В. 

_________ Ромащук П.А. 

  



Список працівників для ознайомлення  

з наказом по закладу від 06.11.2021 року №277-од «Про затвердження та 

дотримання протиепідемічних заходів у закладі 

на період карантину у зв’язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19)» 
Прізвище, ім’я, по батькові 

працівника 
Підпис Прізвище, ім’я, по батькові працівника Підпис 

Іричук Ганна Георгіївна  Пилипюк Орися Юріївна  
Татарин Людмила Матвіївна  Фочук Оксана Дмитрівна  
Козачук Анна Дмитрівна  Тороус Наталія Василівна  
Юрійчук Руслана Валеріївна  Гайдук Наталія Михайлівна  
Кудрик Людмила Олексіївна  Самборська Діана Михайлівна  
Швейка Оксана Миколаївна  Колотило Микола Ілліч  
Мицкан Анна Юріївна  Беженар Сергій Іванович  
Петрищук Євдокія Власіївна  Фартушняк Світлана Святославівна  
Радченко Галина Петрівна  Кіцул Людмила Георгіївна  
Старух Світалана Григорівна  Громяк Світлана Михайлівна  
Луканюк Олена Сидорівна  Пустовий Олександр Володимирович  
Двойних Галина Василівна  Іванюк Денис Миколайович  
Попадюк Ольга Іванівна  Ковалюк Петро Михайлович  
Чорней Катерина Лукашівна  Клим Ганна Георгіївна  
Горюк Оксана Дмитрівна  Майстрюк Ольга Василівна  
Ткачук Світлана Степанівна  Марчук Любов Святославівна  
Пріц Ірина Григорівна  Колотило Ірина Іванівна  
Федорощак Рімма Дмитрівна  Мельник Аліна Дмитрівна  
Клим Лілія Миколаївна  Гаврилюк Оксана Дмитрівна  
Тарновецька Роксолана Василівна  Колотило Ірина Валеріївна  
Артемчук Галина Іванівна  Чолан Олена Олегівна  
Підопригора Олена Василівна  Тонієвич Ніна Іванівна  
Шпинтюк Руслана Георгіївна  Муха Марія Василівна  
Кузьменюк Ольга Михайлівна  Козлан Лілія Олександрівна  
Беженар Наталія Михайлівна  Ромащук Мирослава Петрівна  
Гаврилюк Оксана Савеліївна  Вадилюк Іванна Юріївна  
Сергій Яніна Іванівна  Ромащук Петро Адамович  
Панасенко Марія Юріївна  Паладій Олександр Октавіанович  
Гожда Таїсія Ярославівна  Паламарюк Уляна Михайлівна  
Сахро Олена Сергіївна  Чепіль Вікторія Василівна  
Козак Оксана Георгіївна  Карапчук Ганна Василівна  
Федик Наталія Миколаївна  Романюк Ганна Миколаївна  
Ямбор Наталія Василівна  Кушнір Любов Андріївна  
Ізбінський Олександр Дмитрович  Торак Світлана Василівна  
Огданський Сергій Васильович  Фраюк Параска Олексіївна  
Клим Олександр Валерійович  Шешуряк Віталій Миколайович  

 



                                               

                                                                                             

  

 

 

Входи та виходи  

в школу для учнів 

Центральний вхід/вихід №1 

каб.№32(5-А клас), каб.№36(5-Б клас), 

каб.№40(5-В), каб.№27(6-А клас), каб.№5(6-Б 

клас), Каб.№23(7-А клас), каб.№35 (7-Б клас), 

каб.№31(8-А клас), каб.№34 (8-Б клас), 

каб.№26(9-А клас), каб.№30(9-Б клас), 

каб.№37(10-А клас), каб.№29(10-Б клас), №38(11-

А клас), каб.№28(11-Б клас). 

 

Центральний вхід/вихід №2 

Каб.№1(1-А клас), Каб.№20(1-Б клас), Каб.№4(1-

В клас), Каб.№8(2-А клас), Каб.№10(2-В клас), 

Каб.№24(3-В клас), Каб.№7(3-Г клас), Каб.№21(4-

В клас) 

 

Вхід/вихід біля їдальні №3 

Каб.№14(2-Б клас), Каб.№15(3-Б клас), 

Каб.№16 (4-А клас), Каб.№17 (3-А клас), 

Каб.№18 (4-Б клас) 
 

 

 

                                                       

  

Додаток 1 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом по закладу 

від 06.09.2021 року №277-од 

Директорка закладу 

________ О.Ю.Сичова 
 



                                                
ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом по закладу 

від 06.09.2021 року №277-од 

Директорка закладу 

_________ О.Ю.Сичова 

 

Алгоритм дій 

на випадок надзвичайної ситуації, пов’язаної з реєстрацією випадків 

захворювання на коронавірусну хворобу (COVID 19) 

серед персоналу та здобувачів освіти 
  

1. При виявленні симптомів хвороби (температура тіла вище 37,1°С, кашель, 

осиплість голосу, почервоніння очей) учню одягають медичну маску, проводять 

його в ізоляційну кімнату та повідомляють батьків або законних представників. 

Сповіщають медичного працівника закладу для надання медичної допомоги на 

догоспітальному етапі. 

2. При виявленні симптомів хвороби (температура тіла вище 37,1°С, кашель, 

осиплість голосу, почервоніння очей) у працівника закладу, він/вона негайно 

відсторонюється від роботи. За можливості, він/вона самостійно повертається до 

дому та негайно звертається до сімейного лікаря. За тяжкого стану, на працівника 

одягається медична маска, він/вона відправляється в ізоляційну кімнату, де чекає 

прибуття екстреної медичної допомоги. 

3. Після вилучення особи з симптомами інфекційного захворювання в тих 

приміщеннях, де перебувала така особа, проводиться провітрювання поза 

графіком та дезінфекція висококонтактних поверхонь. 

4. У випадку підтвердження в учня або працівника закладу COVID-19, проводиться 

визначення кола контактних осіб. Усі контактні особи відправляються на 

самоізоляцію під медичний нагляд сімейного лікаря на 14 днів з дня останнього 

контакту з особою, в якої підтверджений випадок COVID-19.  

5. В приміщеннях, де перебував хворий провести дезінфекцію з використанням 

засобів індивідуального захисту (маски, рукавичок, одноразового халату). 

6. Усі ганчірки, що використовувались під час дезінфекції, і відходи, що утворилися 

в процесі дезінфекції, помістити у спеціальний пакет. 

7. Зняти одноразовий халат, помити руки з милом; 

– зняти рукавички, помити руки з милом; 

– зняти окуляри, помити руки з милом; 

– зняти маску, помити руки з милом. 

– використані одноразовий халат, рукавички, маску помістити у спеціальний пакет. 

8. Після дезінфекції обов’язково провітрити приміщення. 

9. Якщо протягом 14 днів після проводження працівником дезінфекції, у нього 

виникла підвищена температура і респіраторні симптоми, необхідно, щоб він 

залишився в спеціально призначеному місці для ізоляції і проконсультувався з 

сімейним лікарем. 

  



 
                                     Додаток 3 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом по закладу 

від 06.09.2021 року №277-од 

Директорка закладу 

_________ О.Ю.Сичова 

 

 

Графік 
організованого харчування школярів 

 

1-4 класи (пільгова категорія)____10
40

-11
00 

5-11 класи (пільгова категорія)____11
45

-12
05 

1-11 класи (за власні кошти)______ впродовж перерв 

 

 


