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Загальні положення
Цей порядок розроблено з метою організації роботи та створення
безпечних умов перебування усіх учасників освітнього процесу у СЗСШ №1
з поглибленим вивченням іноземних мов в умовах карантину в зв’язку з
поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19). Відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641
«Про
встановлення
карантину
та
запровадження
посилених
протиепідемічних
заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби
COVTD-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» в залежності від
епідемічної ситуації в регіоні або окремих адміністративно-територіальних
одиницях встановлюється рівень епідемічної небезпеки поширення COVID19
(«зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний»).
Рівень епідемічної небезпеки визначається рішенням Державної комісії з

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. У регіоні,
щодо якого відсутнє рішення Державної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій про встановлення
рівня епідемічної небезпеки, застосовуються протиепідемічні заходи,
передбачені для «зеленого» рівня епідемічної небезпеки. В разі встановлення
у місті Чернігові «зеленого», «жовтого» рівня епідемічної небезпеки відвідування закладів освіти здобувачами загальної середньої освіти
дозволено в звичайному режимі; в умовах «помаранчевого» рівня небезпеки
навчання у СЗСШ №1 переводиться у «змішаний» режим (частина предметів
викладається дистанційно); в разі встановлення «червоного» рівня
епідемічної небезпеки відвідування закладів освіти здобувачами загальної
середньої освіти заборонено, а отже, освітній процес забезпечується з
використанням технологій дистан0ційного навчання.
Відповідно до рекомендацій МОЗ, ВООЗ, пріоритетом організації
освітнього процесу в СЗСШ №1 є дотримання принципів соціального
дистанціювання, правил гігієни, використання засобів індивідуального
захисту та уникнення масових скупчень осіб. Тому організація освітнього
процесу в закладі освіти забезпечується з урахуванням: вимог соціального
дистанціювання; регулярного моніторингу та аналізу відвідування занять
учнями з метою раннього виявлення збільшення захворюваності та
інформування управління освіти у випадку різкого збільшення; дотримання
нормативів наповнюваності класів та інших вимог законодавства про
освіту.
Особам із хронічними легеневими хворобами; особам, які мають розлади
імунної системи; особам із захворюванням на цукровий діабет тощо)
рекомендовано продовжити навчання за формами здобуття освіти, що
максимально відповідають потребам їхнього захисту та безпеки (наприклад,
педагогічний патронаж, екстернатна, сімейна (домашня) або дистанційна
форми здобуття освіти).
На початку нового навчального року педагогічним працівникам необхідно
виявити рівень опанування учнями навчального матеріалу, яким учні
оволодівали під час карантинних обмежень самостійно або із використанням
технологій дистанційного навчання, визначити необхідність організації
повторення цього матеріалу, спланувати та організувати систематизацію та
узагальнення навчального матеріалу, актуалізацію окремих тем, передбачити
визначення диференційованих навчальних завдань з урахуванням рівня
засвоєння попереднього матеріалу учнями тощо. Варто уникати організації
видів діяльності, які вимагають безпосереднього фізичного контакту між
учнями, а саме зменшити кількість комунікаційних вправ, уникати групових
ігор, що передбачають тактильний контакт, проводити ранкові зустрічі із
дотриманням соціальної дистанції, за сприятливих погодних умов, на
свіжому повітрі тощо.
Режим роботи закладу

У СЗСШ №1 встановлюється навчання у дві зміни. Учні 1-3, 7-11
класів навчаються у першу зміну, початок занять – о 8.00. Учні 4-6 класів
навчаються в другу зміну. Тривалість уроку в 1-х класах – 35 хв., 2-3-х – 40
хв., 4-11-х – 45 хвилин.
Розклад дзвоників:
1. 8.00-8.45
2. 8.55-9.40
3. 9.55-10.40
4. 10.55-11.40
5. 11.55-12.40
6. 12.50-13.35
7. 13.45-14.30
8. 14.45-15.30
9. 15.45-16.30
10.16.10-17.25
11.17.30-18.15
12.18.25-19.10
Розклад дзвоників 1-х класів:
1.
2.
3.
4.
5.

8.10-8.45
9.00-9.35
9.50-10.25
10.40-11.15
11.30-12.05

Вхідний скринінг та правила поведінки
персоналу
1.

Увесь персонал закладу проходить термометрію перед початком
робочого дня. Усі результати термометрії персоналу заносяться до
Журналу термометрії персоналу.
2. Вимір температури тіла проводиться безконтактним термометром на
ділянці зап’ястка або бокових частин шиї (враховуючи інструкцію до
використання термометра).
3. Відповідальна особа (медична сестра) оглядає персонал закладу перед
початком роботи на наявність симптомів гострого респіраторного
захворювання (кашель, нежить, осиплість голосу, почервоніння очей).
4. У разі виявлення співробітника з підвищеною температурою тіла або з
вищевказаними симптомами, такий співробітник не допускається до

роботи з рекомендаціями звернутись за медичною допомогою до
сімейного лікаря. Про такий випадок повідомляється директору та
робиться відмітка в Журналі термометрії про недопущення до роботи.
5.
При появі підвищеної температури тіла (вище 37,2ºС) або
респіраторних симптомів вдома працівник закладу повідомляє свого
безпосереднього керівника та не виходить на роботу, одночасно
звертаючись за медичною допомогою.
6. Слід обмежити близькі контакти між персоналом. За можливості
максимально використовувати засоби зв’язку (інтернет, телефон) для
вирішення питань, що не потребують особистої присутності.
Вхідний скринінг учнів на наявність ознак
інфекційного захворювання
1. Зустріч учнів 1-4 класів зранку здійснюється відповідальною особою
(медичною сестрою або вчителем) на вулиці.
2. Зустріч учнів 5-11 класів здійснюється відповідальною особою
(медичною сестрою або вчителем) в класі.
3. Відповідальна особа проводить візуальний огляд дитини на наявність
симптомів інфекційного захворювання (кашель, нежить, осиплість
голосу, почервоніння очей), запитує про самопочуття у дитини та/або у
дорослого, який її супроводжує.
4. Якщо у дитини наявні симптоми респіраторного захворювання
(кашель, нежить, осиплість голосу, почервоніння очей) дитина до
занять не допускається.
▶ Якщо дитина прийшла у супроводі дорослого, вона відправляється додому
з рекомендацією звернутись до сімейного лікаря.
▶ Якщо дитина прийшла сама, то на дитину одягається медична маска,
викликається медична сестра, що проводить дитину до кімнати ізоляції. По
телефону викликаються батьки дитини та за необхідності - швидка медична
допомога.
5. Дані дитини, в якої виявлені респіраторні симптоми або підвищена
температура тіла, записуються та передаються медичній сестрі закладу
для введення обліку таких дітей.
6. Після того, як дитина з підвищеною температурою тіла або
респіраторними симптомами була відсторонена від навчального
процесу, до навчального закладу вона може повернутись лише після
одужання та отримання довідки від сімейного лікаря про те, що вона
здорова та може бути допущена до відвідування навчального закладу.

Дії при виявленні симптомів хвороби під
час навчального процесу
1.

При виявленні симптомів хвороби (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 догоспітальному етапі.
2. При виявленні 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 висококонтактних поверхонь. 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 COVID19.
Гігієна рук у закладі
1. Основним заходом гігієни рук в умовах навчального закладу є миття 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. Миття рук з милом необхідне у таких випадках:
▶ перед початком робочої зміни та після прогулянки
▶ перед прийомом, приготуванням та роздачою їжі
▶ після відвідування туалету
▶ коли руки явно забруднені.
5. Тертя рук з милом повинно тривати не менше 30-40 секунд.
6. Кожен рукомийник для миття рук має бути обладнаний рідким милом в
дозаторі та сушаркою.

7. Дозатор для мила треба мити та дезінфікувати перед кожним
наповненням новою порцією, якщо місткість для мила багаторазова.
8. Тверде мило не рекомендовано в місцях загального користування.
Обробка рук антисептиком
1. Кількість антисептику на одну обробку – не менше 3 мл.
2. Якщо неможливе використання настінних або настільних дозаторів
помпового типу, слід надавати перевагу кишеньковим санітайзерам з
кришкою, що може відкриватись та закриватись одним пальцем.
3. Для ефективної обробки рук використовувати антисептичні засоби з
загальним вмістом спирту не менше 60%.
4. Обробка рук антисептиком проводиться методом втирання протягом 30
секунд.
5. Перед нанесенням антисептику руки мають бути повністю сухі.
Нанесення антисептику на вологі руки подразнює шкіру та знижує
ефективність дії антисептичного засобу.
6. Медичні рукавички потрібно використовувати лише у медичних
пунктах та за показаннями. Використання медичних рукавичок іншим
персоналом поза є неефективним та створює ризики розповсюдження
збудників інфекційних захворювань.
Безпека повітря закритих приміщень
1. Найкращим методом дотримання безпеки повітря закритих приміщень
є провітрювання приміщень.
2. Усі класні кімнати, майстерні, спортивні зали мають провітрюватись
після кожного уроку протягом не менше 10 хвилин і не рідше ніж
кожні 45 хвилин.
3. При провітрюванні приміщень слід забезпечити безпеку дітей.
Знаходження учнів в класних кімнатах, майстернях, спортивних залах
під час перерв категорично заборонено.
4. Провітрювання навчальних приміщень проводить учитель після
кожного уроку.
Організація безпечного навчального процесу
1. Вхід до приміщень закладу і пересування ними дозволяється лише при
наявності захисної маски або респіратора. Носіння маски під час уроку
не є обов’язковим.
2. Усі технічні працівники, працівники їдальні зобов’язані носити захисні
маски під час перебування у закладі.
3. Усі учасники освітнього процесу та працівники закладу повинні мати
при собі достатню кількість чистих захисних масок для заміни їх кожні

3 години та герметичний пакет для використаних масок. Чисті маски
повинні зберігатись в окремому герметично закритому пакеті.
4. Учні різних вікових категорій входять до приміщення закладу через
різні входи задля уникнення скупчень людей.
5. Вхід стороннім особам, батькам учнів або іншим особам, що
супроводжують учнів до приміщення закладу суворо заборонений.
Бесіди з батьками, опікунами рекомендовано здійснювати по телефону
або у месенджерах.
6. За можливості, заняття можуть проводитись на свіжому повітрі.
7. Під час перерви учням заборонено знаходитись у навчальних
приміщеннях. Пересування коридорами закладу повинно відбуватись
згідно існуючих схем та позначок з дотриманням соціальної дистанції
у 1.5 м.
8. Відтерміновуються масові заходи, збори в закритих приміщеннях. За
необхідності, можлива організація заходів на вулиці, з дотриманням
фізичної дистанції.
9. Перебування одночасно більше ніж 3 відвідувачів в бібліотеці
заборонено.
10.Перебування одночасно більше ніж 2х осіб в приміщеннях вбиральнь
заборонено.
11.Використані одноразові засоби індивідуального захисту мають бути
утилізовані у спеціальних контейнерах.
Організація безпеки харчування.
1. Харчування учнів відбувається виключно відповідного графіка, що
додається (додаток 1). Користування буфетом шкільної їдальні під час
карантину неможливе.
2. Під час прийому їжі учні мають бути розміщені на безпечній відстані
один від одного, не більше 4 осіб за столом.
3. На кожного учня, що знаходиться в обідній залі їдальні має бути
виділено не менше 5 м2.
4. Після прийому їжі усі поверхні мають митися з використанням
дезінфікуючого засобу (Бланідас 300 (1 таблетка засобу на 5 літрів
води)
Прибирання та дезінфекція приміщень закладу
1. Для прибирання приміщень закладу технічними працівниками
використовується таблетований дезінфікуючий засіб Бланідас 300 (1
таблетка засобу на 5 літрів води).
2. У кожному приміщенні має бути наявний графік прибирань з
відмітками про виконання.

3. Прибирання вбиральнь, приміщення їдальні та коридорів має
відбуватись після кожної перерви.
4. Прибирання навчальних кабінетів, спортивних залів та майстерень
повинно відбуватись після першої зміни та після завершення уроків
другої зміни.
5. При прибиранні слід пересуватись від чистих об’єктів до брудних та
від розташованих вище до розташованих нижче, особливу увагу
приділяючи обробці висококонтактних поверхонь (ті поверхні, до яких
найчастіше торкаються руками). До висококонтактних поверхонь
відносяться ручки дверей з двох сторін, робочі столи, стільці,
клавіатури комп’ютерів, пульти, поручні, крани. Протирання
поверхонь потрібно здійснювати при відсутності дітей та за умови
провітрювання приміщень.
6. Весь прибиральний інвентар повинен мати чітке маркування
відповідно до зони, яку ним прибирають. Маркування проводиться за
допомогою нанесення надписів на інвентар.
7. Після завершення прибирання весь інвентар слід продезінфікувати.
8. 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.
9. Весь прибиральний інвентар повинен зберігатися в окремому
приміщенні. Не можна зберігати прибиральний інвентар разом з
харчовими продуктами, біля унітазів, рукомийників, навчального та
технологічного обладнання.

