
                                                                                                  

 

Порядок організації освітнього процесу в умовах профілактики  

розповсюдження короновірусної хвороби (COVID-19)                            

у 2020-2021 навчальному році 

 

 Проведення роз’яснювальної роботи з працівниками  та учнями ліцею 

щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення 

симптомів коронавірусної хвороби (COVID-19) серед працівників та учнів 

ліцею. 

 

 Дотримання алгоритмів (протоколів) дій на випадок надзвичайної 

ситуації, пов’язаною з реєстрацією випадків захворювання на коронавірусну 

хворобу (COVID-19) серед учнів або працівників ліцею. 

 

 Проведення регулярних інструктажів  для працівників та учнів ліцею 

щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції (COVID-19).  

 

 Навчання працівників та учнів ліцею щодо одягання, використання, 

зняття засобів індивідуального захисту, їх утилізації, контроль за виконанням 

цих вимог дотримання правил респіраторної гігієни та протиепідемічних 

заходів. 

 

 Допуск до роботи працівників ліцею здійснюється за умови використання 

засобів індивідуального захисту та температурного скрінінгу (з відміткою в 

журналі). 

 

 У разі виявлення  підвищеної температури тіла понад 37,2°C або із ознак 

гострого респіраторного захворювання співробітник не допускається  до 

роботи, йому слід за рекомендаціями звернутися до сімейного лікаря. 

 

 При появі підвищеної температури тіла понад 37,2 °С або ознак гострого 

респіраторного захворювання вдома співробітник повідомляє директора ліцею  

та не виходить на роботу, одночасно звертаючись за медичною допомогою. 

 

 Збір  використаних засобів індивідуального захисту, паперових серветок  

здійснюється в окремі контейнери (урни) з кришками та поліетиленовими 

пакетами. 

 

 Дотримання працівниками та учнями ліцею правил особистої гігієни 

(рукомийники, мило рідке, паперові рушники (або електросушарки для рук), 

антисептичні засоби для обробки рук тощо) 

 

 Обмежуються  проведення масових заходів (нарад, зборів тощо). 



 

 Медичний пункт ліцею забезпечено необхідними засобами та 

обладнанням (безконтактними термометрами, дезінфекційними, в тому числі 

антисептичними, засобами для обробки рук, засобами особистої гігієни та 

індивідуального захисту). 

 

 Ізолятором для хворих учнів тимчасово буде використовуатись медичний 

пункт ліцею (історичний корпус, 2 поверх). 

 

 У двох корпусах ліцею розміщено інформацію (плакати/банери) про 

необхідність дотримання респіраторної гігієни та етикету кашлю. 

 

 Вхід учнів до навчального закладу та пересування в приміщеннях  ліцею 

тільки в захисних масках. 

 

 Щоденне проведення опитування  про самопочуття учнів класним 

опікуном та учителями ліцею. 

 

 У разі виявлення ознак гострої респіраторної хвороби, за відсутності 

батьків, учитель повідомляє адміністрацію та медичного працівника, учня в  

масці  медичний працівник тсупроводжує в ізолятор. Про стан дитини негайно 

інформуюються батьки. 

 

 Пересування учнів в межах ліцею здійснюється за розробленим 

маршрутом, враховуючи  розмітки на підлозі..  

 

 Забороняється допуск до закладу освіти батьків або супроводжуючих 

осіб, крім тих, які супроводжують осіб з  інвалідністю. 

 

 Після вилучення особи з симптомами інфекційної хвороби в приміщенні, 

де перебувала така особа, проводиться провітрювання поза графіком та 

дезінфекція висококонтактних поверхонь. 

 

 На двох  входах до закладу та гуртожитку  організовуються місця для 

обробки рук антисептичними засобами. 

 

 За можливості занятя з окремих предметів проводяться на відкритому 

повітрі. 

 

 Заняття проводяться в закріплених за класом приміщеннях (окрім 

окремих предметів) 

 

 У разі підтвердження випадку коронавірусної хвороби СОVID-19 в 

одного з учнів всі інші учні відповідного класу визнаються такими, що 

потребують самоізоляції. 

 



 Усі санітарні кімнати (туалети) забезпечені   рідким милом, 

дезінфектором та електросушаркою. Використання багаторазових рушників 

заборонено. 

 

 Після проведення занять у кінці робочого дня технічним працівники 

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

столів, місць для сидіння, перил тощо). 

 

 Після кожного навчального заняття проводиться провітрювання  

приміщення  не менше 10 хвилин 

 

 Харчування здійснюється згідно  з розробленим графіком. 

 

 При організації харчування необхідно забезпечити відстань між столами 

не менше 1,5 м та розміщення за столом не більше 4-х осіб. 

 

 Питний режим здобувачів освіти організовується з допомогою 

використання індивідуальних ємностей для рідини або фасованої питної 

продукції. 

 

 Працівник їдальні, який видає страви або здійснює розрахунок, повинен 

використовувати засоби індивідуального захисту: захисну маску або 

респіратор, захисні окуляри або захисний щиток, одноразові рукавички. 

 

 Проведення дезінфекційних заходів у салоні транспортного засобу в кінці 

робочої зміні. 

 

 Вхід до салону автотранспорту тільки для учнів та працівників освіти при 

наявності засобів індивідуального захисту (респіратора або захисної маски). 

 

 Проводити перевезення пасажирів у межах кількості місць для сидіння. 

 

 Здійснювати щоденний контроль за виконанням даного порядку 

проведення  освітнього процесу відповідальними особами. 

 


