
 

 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 

 

НАКАЗ 

01.09. 2022                                                    №278-од  

Про дотримання Тимчасових рекомендацій щодо 

організації протиепідемічних заходів у школі 

в період карантину в зв’язку 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 26 серпня 2021 року №9 «Про затвердження Тимчасових 

рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в 

період карантину в 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 Тимчасових рекомендацій 

заступницю директорки з навчальної роботи Татарин Л.М. та Козлан Л.О., 

медичного працівника закладу. 

2. Інформувати учасників освітнього процесу з питань вакцинації, 

профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань та протидії 

поширенню корона вірусної хвороби COVID-19. 

3. Затвердити первинний Інструктаж про дотримання учнями 

обмежень задля запобігання поширенню COVID-19. (Додаток 1. Правила 

поведінки учнів в навчальному закладі задля запобігання поширенню COVID-

19). 
 

4. 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.  



5. Дотримуватись всім учасникам освітнього процесу правил 

особистої гігієни (миття рук, обробки рук, носіння масок , етикету кашлю). 

6. Проводити заняття впродовж дня для одного і того ж класу в 

одному й тому самому кабінеті. 

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

закритих приміщеннях (окрім заходів необхідних для забезпечення 

функціонування закладу – проведення педагогічних рад, засідань 

атестаційної комісії, зборів трудового колективу тощо). 

8. Забезпечити медичний кабінет необхідними засобами та 

обладнанням (безконтактними термометрами, дезінфекційними, в тому числі 

антисептичними засобами для обробки рук, засобами особистої гігієни та 

індивідуального захисту). 

9. Розробити та затвердити графік, за яким відбувається допуск 

здобувачів освіти до закладу, та маршрути руху здобувачів освіти 

(залучаються всі можливі входи в приміщення закладу)(Додаток 2). 

10. Дозволити вхід та перебування в заклад освіти інших учасників 

освітнього процесу зокрема батьків, здобувачів освіти за умови використання 

засобів індивідуального захисту, проведення термометрії та попереднього 

узгодження відповідних дій з керівником закладу. 

11. Заступниці директорки з навчальної роботи Татарин Л.М.: 

11.1. Здійснювати щоденний контроль за виконанням Тимчасових 

рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів; 

11.2. Проводити роз'яснювальну роботу з персоналом та здобувачами 

освіти щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на 

виявлення симптомів коронавірусної хвороби (COVID-19) серед персоналу 

або здобувачів освіти. 

11.3. Провести інструктаж для працівників щодо запобігання 

поширенню коронавірусної інфекції (COVID-19), дотримання правил 

респіраторної гігієни та протиепідемічних заходів. 

12. Медичному працівнику закладу Козлан Л.О.:  

12.1. Здійснювати щоденний контроль за виконанням Тимчасових 

рекомендацій. 

12.2. Проводити роз'яснювальну роботу з персоналом та здобувачами 

освіти щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на 

виявлення симптомів коронавірусної хвороби (COVID-19). 

12.3. Провести навчання педагогічних, технічних працівників та 

працівників харчоблоку щодо одягання, використання, зняття засобів 

індивідуального захисту, їх утилізації, контроль за виконанням цих вимог. 

12.4. Провести навчання із водієм шкільного автобуса з питань 

використання та утилізації засобів індивідуального захисту. 

12.5. Здійснювати допуск  до роботи персоналу школи за умови 

використання засобів індивідуального захисту (респіратора або захисної 

маски, у тому числі виготовлених самостійно) після проведення термометрії 

безконтактним термометром. (Працівника із ознаками гострого 



респіраторного захворювання або підвищеною температурою тіла понад 37.2 

С не допускати на робоче місце). 

12.6. Здійснювати щоденний контроль за станом здоров'я водія та 

проведення температурного скринінгу до початку робочої зміни. 

12.7. Дотримуватись алгоритмів дій на випадок надзвичайної ситуації, 

пов'язаною з реєстрацією випадків захворювання на коронавірусну хворобу 

(COVID-19) серед учнів та працівників школи (Додаток 3. Алгоритм дій при 

виявленні симптомів хвороби під час навчального процесу). 

12.8. Щоденно вести журнал використання дезінфікуючих засобів та 

засобів індивідуального захисту. 

12.9. Розмістити інформацію (плакатів, банерів) про необхідність 

дотримання респіраторної гігієни та етикету кашлю в приміщеннях закладу.  

13. Класним керівникам, педагогічним працівникам закладу: 

13.1. Ознайомити учнів з Правилами поведінки в навчальному закладі 

задля запобігання поширення COVID-19. (учням 9-11 класів з підписом про 

ознайомлення). 

13.2. Перед та впродовж уроків опитувати учнів, щодо самопочуття та 

ознак респіраторних захворювань. 

13.3. В разі виявлення ознак гострої респіраторної хвороби в учня 

його тимчасово ізолювати в спеціально відведеному приміщенні закладу 

(медичний кабінет). 

13.4. Використовувати захисні щитки («помаранчевий» рівень)під 

час проведення занять у навчальних приміщеннях та дезінфікувати їх 

відповідно до інструкції виробника. 

13.5. Обов’язково використовувати захисні маски під час 

пересування приміщеннями школи. 

13.6. Забезпечити проведення занять з окремих предметів на 

відкритому повітрі. 

13.7. Обов’язково проводити провітрювання кабінету після кожного 

навчального заняття впродовж не менше 10 хвилин. 

13.8. Після кожного зняття засобів індивідуального захисту та перед 

одяганням чистих засобів індивідуального захисту, ретельно вимити руки з 

милом або обробити антисептичним засобом. 

13.9. Заборонити чергування учнів у класах. 

14. Заступнику директора з господарської частини  Ромащук М.П. 

та технічному персоналу: 

14.1.Щоденно після проведення занять у кінці робочого дня необхідно 

провести очищення і дезінфекцію поверхонь (в тому числі дверних ручок, 

столів. місць для сидіння, перил, тощо). 

14.2.Організувати централізований збір використаних засобів 

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

кришками та поліетиленовими пакетами, з подальшою утилізацією. 

14.3. Дотримуватися графіку чергування та розкладу дзвінків 

прийнятих в «помаранчевому» рівні. 



14.4. У санітарних кімнатах забезпечити наявність рідкого мила. 

15. Педагогу-організатору Друк Н.В.: 

15.1.Розробити графік харчування учнів у шкільній їдальні; 

15.2.Забезпечити відстань між столами не менше 1,5 м;  

15.3.Щоденно здійснювати контроль щодо розміщення учнів за 

столом не більше 4-х осіб. 

16. Приватному підприємцю, який здійснює організацію 

харчування учнів закладу Дроняку М.В.: 

16.1. 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.  

16.2. Забезпечити працівника їдальні, який видає страви або здійснює 

розрахунок, засобами індивідуального захисту: захисною маскою або 

респіратором, захисними окулярами або захисним щитком, одноразовими 

рукавичками. 

16.3. Забезпечити умови для дотриманням працівниками правил 

особистої гігієни (рукомийники, мило рідке, паперові рушники (або 

електросушарки для рук) антисептичні засоби для обробки рук, тощо. 

17. Водію шкільного автобуса Ромащуку П.А.: 

17.1. Щоденно проводити дезінфекційні заходи у салоні 

транспортного засобу в кінці робочої зміні; 

17.2. здійснювати контроль входу учнів та працівників до салону 

автотранспорту при наявності засобів індивідуального захисту (респіратора 

або захисної маски); 

17.3. Перевезення пасажирів здійснювати у межах кількості місць для 

сидіння. 

18. Контроль за дотриманням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директорка закладу                              Оксана СИЧОВА 

 

 

З наказом ознайомлено всіх працівників на оперативній нараді  

05.09.2022 року 



Список працівників для ознайомлення з Тимчасовими рекомендаціями щодо 

організації протиепідемічних заходів у школі в період карантину в зв’язку 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) 

01.09.2022 року 

№ 

п/п 
Прізвище ім’я по батькові працівника  

1. Сичова Оксана Юріївна  

2. Іричук Ганна Георгіївна  

3. Татарин Людмила Матвіївна  

4. Козачук Анна Дмитрівна  

5 Кудрик Людмила Олексіївна  

6. Швейка Оксана Миколаївна  

7. Кудрик Оксана Юріївна  

8. Петрищук Євдокія Власіївна  

9. Радченко Галина Петрівна  

10. Старух Світлана Григорівна  

11. Луканюк Олена Сидорівна  

12. Двойних Галина Василівна  

13. Попадюк Ольга Іванівна  

14. Чорней Катерина Лукашівна  

15. Горюк Оксана Дмитрівна  

16. Ткачук Світлана Степанівна  

17. Пріц Ірина Григорівна  

18. Федорощак Рімма Дмитрівна  

19. Клим Лілія Миколаївна  

20. Тарновецька Роксолана Василівна  

21 Артемчук Галина Іванівна  

22. Підопригора Олена Василівна  

23. Шпинтюк Руслана Георгіївна  

24. Кузьменюк Ольга Михайлівна  

25. Беженар Наталія Михайлівна  

26. Гаврилюк Оксана Савеліївна  

27. Сергій Яніна Іванівна  

28. Панасенко Марія Юріївна  

29. Гожда Таїсія Ярославівна  

30. Попович Олена Сергіївна  

31. Юрійчук Руслана Валеріївна  

32. Ямбор Наталія Василівна  

33. Ізбінський Олександр Дмитрович  

34. Огданський Сергій Васильович  

35. Дудяк Артур Радулескович  

36. Козак Оксана Георгіївна  



37. Воротняк Мар’яна Іванівна  

38. Тороус Наталія Василівна  

39. Гайдук Наталія Михайлівна  

40. Колотило Микола Ілліч  

41. Беженар Сергій Іванович  

42. Фартушняк Світлана Святославівна  

43. Кіцул Людмила Георгіївна  

44. Громяк Світлана Михайлівна  

45. Пустовий Олександр Володимирович  

46. Іванюк Денис Миколайович  

47. Чепіль Марія Даріївна  

48. Ковалюк Петро Михайлович  

49. Клим Ганна Георгіївна  

50. Мицкан Анна Юріївна  

51. Марчук Любов Святославівна  

52. Колотило Ірина Валеріївна  

53. Друк Наталія Вікторівна  

54. Поп’юк Анастасія Михайлівна  

55. Нагірняк Віталіна Юріївна  

56 Чолан Олена Олегівна  

57. Тонієвич Ніна Іванівна  

58. Ромащук Мирослава Петрівна  

59. Вадилюк Іванна Юріївна  

60. Ромащук Петро Адамович  

61. Паладій Олександр Октавіанович  

62. Чепіль Вікторія Василівна  

63. Карапчук Ганна Василівна  

64. Романюк Ганна Миколаївна  

65. Кушнір Любов Андріївна  

66. Торак Світлана Василівна  

67. Мачужак Юрій Іванович  

68. Шешуряк Віталій Миколайович  

69. Муха Марія Василівна  

70. Козлан Лілія Олександрівна  

71. Василіка Марія Василівна  

72. Борсук Галина Ярославівна  
 

                                                             

  



Додаток 1 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом по закладу 

від 01.09.2022 року № 278-од 

Директорка закладу 

_________ О.Ю.Сичова 

                                                                                             

 

Правила поведінки учнів в навчальному закладі задля 

запобігання поширенню COVID-19 
 

1. Учням 1-4 класів вхід та пересування приміщеннями закладу освіти 

дозволяється без використання захисної маски або респіратора. 

2. Учням 5-11 класів вхід до школи  дозволяється при наявності 

захисної маски чи респіратора. 

3. Дотримуватись маршрутів закріплених за класами при вході та 

виході до навчального закладу. 

4. Здійснювати пересування по коридорам дотримуючись дистанції та 

згідно розміток. 

5. Обов’язково під час пересування коридорами школи учням 5-11 

класів використовувати захисні маски. 

6. Під час навчальних занять в класах використовувати маску або 

респіратор не обов’язково. 

7. Дотримуватися правил знезараження рук: 

- перед початком навчання та під час перерви; 

- після відвідування санвузла (обов’язкова обробка дезінфікуючим       

засобом);  

- після чхання, сякання, кашлю, витирання очей, причісування;  

- у будь-яких інших випадках контакту в процесі роботи з 

предметами, які можуть забруднити (контамінувати) руки. 

8. Для гігієнічного знезараження рук учням 5-11 класів наносити 

мінімум 3 мл. антисептика на сухі долоні, активно втираючи протягом 30 

секунд. Учням 1-4 класів руки необхідно протирати антисептичними 

вологими серветками. 

9. Мити руки з милом слiд протягом 30-40 секунд. Якщо на поверхні 

рук є вірус, миття рук або їх обробка спиртовмісним розчином вб’є його. 

10. Перед тим, як одягати маску, мити руки з милом або обробляти  їх 

спиртовмісним розчином. 

11. Одягати маску так, щоб вона закривала рот і ніс без проміжків між 

обличчям і маскою. 

12.Не торкайтися маски під час використання, в разі дотику, обробити 

руки спиртовмісним розчином або вимити їх з милом. 

13. Не використовувати одноразові маски повторно. 



14. Дотримуватись правил респіраторної гігієни. При кашлі або чханні 

прикривати рот і ніс серветкою або згином ліктя. Використану серветку 

відразу викидати у спеціальний контейнер для сміття. 

15.Безпечно знімати маску, торкаючись її тільки ззаду (не торкатися 

передньої частини маски). 

16. Використану маску відразу викидати у спецiальний контейнер для 

смiття. 

17.При використанні багаторазової маски, обов’язково мати 

герметичний пакетик(zip – пакет,або папка на кнопці)один для використаної 

маски,інший для нової чи запасної. 

18. Використовувати одноразову маску можна протягом трьох годин 

(тобто змінювати протягом дня на іншу). 

19. Повідомляти класного керівника чи вчителя предметника,у якого 

урок в разі поганого самопочуття. 

20. По всій школі без потреби ходити забороняється. 

21.Харчуючись в їдальні дотримуватись дистанції (за столом не 

більше 4 осіб). 

22. Користуючись шкільним автобусом та громадським транспортом 

зайшовши до салону одягати маску або респіратор. 

23.Дотримуватись звичайних правил гігієни в продуктових магазинах, 

де продаються м'ясо, риба, інші продукти тваринного походження. 

24. Не вживати в їжу сирі продукти тваринного походження (м'ясо, 

птицю, рибу, яйця) або ті продукти, які не пройшли належну термічну 

обробку. 

25. Категорично уникайте будь-яких контактів з тваринами 

(бродячими котами, собаками, птахами, гризунами, кажанами). 

26. Дотримуватися дистанції не тільки в школі, а й в громадських 

місцях. Триматися від людей на відстані мінімум 1,5 - 2 метра, особливо, 

якщо у них кашель, нежить, підвищена температура. Кашляючи або чхаючи, 

людина, яка хворіє на респіраторну інфекцію, поширює навколо себе дрібні 

краплі, що містять вірус. Якщо ви перебуваєте занадто близько до такої 

людини, то можете заразитися при вдиханнi повітря. 

27. Пройти лабораторне дослідження, якщо ви мали контакт з 

людиною хворою на COVID – 19. 

 

 

 

 

 

 



                                                       Додаток 2 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом по закладу 

від 01.09.2022 року №278-од 

Директорка закладу 

_________ О.Ю.Сичова 

 

Алгоритм дій при виявленні симптомів 

 хвороби під час навчального процесу 

 

1. При виявлені симптомів хворобі (температура тіла вище 37,2 С, 

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

проводять його  в ізоляційну кімнату та повідомляють батьків або опікунів. 

Сповіщають медичного працівника закладу для надання медичної допомоги 

на догоспільному етапі. 

2. При виявлені симптомів хвороби ( температура тіла вище 37,2 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 машини «Швидкої допомоги». 

3. Після вилучення особи з симптомами інфекційного захворювання в 

тих приміщеннях, де перебувала така особа, проводиться провітрювання поза 

графіком та дезінфекція високо контактних 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 


