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НАКАЗ
Л  02. оШхіо

м. Суми №

Про затвердження Тимчасового  
положення про організацію  
роботи на період карантину

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. 
№ 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених
протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 
респіраторної хвороби СОУШ -19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2», 
постанови головного державного санітарного лікаря України від 22.08.2020 
№ 50 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період 
карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОУЮ -19)», листа 
Міністерства освіти і науки України від 05.08.2020 №  1/9-420 «Щодо 
організації роботи закладів загальної середньої освіти у 2020-2021 навчальному 
році» та інших чинних нормативних документів, з метою збереження здоров’я 
учасників освітнього процесу 
НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Тимчасове положення про організацію роботи 
КЗСОР «Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо 
обдарованих дітей» на період карантину у 2020-2021 навчальному році 
(додається).

2. Методисту Юхно Н.1. розмістити Тимчасове положення про 
організацію роботи КЗСОР «Сумська обласна гімназія-інтернат для 
талановитих та творчо обдарованих дітей» на період карантину у 2020-2021 
навчальному році на офіційному веб-сайгі закладу освіти.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор </ ' '  Інеса ГІЄСОЦЬКА

Наталія Юхно ^
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СХВАЛЕНО ЗАТВЕРДЖ ЕН О

На засідання педагогічної ради 
КЗСОР «Сумська обласна гімназія- 
інтернат для талановитих та творчо 
обдарованих дітей»
27.08.2020 протокол №  6

Наказ КЗСОР «Сумська обласна 
гімназія-інтернат для талановитих 
та творчо обдарованих дітей»
27.08.2020 № 34-АГЧ

ТИМ ЧАСОВЕ ПОЛОЖ ЕННЯ
про організацію роботи КЗСОР «Сумська обласна гімназія-інтернат 

для талановитих та творчо обдарованих дітей» 
на період карантину у 2020-2021 навчальному році

1. Загальні положення
Тимчасове положення про організацію роботи КЗСОР «Сумська обласна 

гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей» на період 
карантину у зв ’язку із значним поширенням гострої респіраторної хвороби 
СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2 (далі -  Положення) 
розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 
2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених 
протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЇ18-СоУ-2», 
постанови головного державного санітарного лікаря України від 22.08.2020 
№ 50 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період 
карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОУГО-19)», листа 
Міністерства освіти і науки України від 05.08.2020 № 1/9-420 «Щодо 
організації роботи закладів загальної середньої освіти у 2020-2021 навчальному 
році» та інших чинних нормативних документів.

Підготовка закладу освіти здійснюється з урахуванням протиепідемічних 
та профілактичних заходів, у тому числі:

завершення ремонтних та профілактичних робіт, здійснення прибирання 
усіх навчальних приміщень та прилеглої території закладу освіти (дезінфекція 
поверхонь, перевірка вікон щодо забезпечення наскрізного та кутового 
провітрювання тощо);

створення умов для мінімізації ризику інфікування: закупівля
антисептичних засобів, встановлення бактерицидних ламп, монтаж сушарок 
для рук в санітарних кімнатах, збільшення вільного простору в навчальних 
приміщеннях тощо;

виокремлення та обладнання спеціального приміщення в медичному 
корпусі для тимчасового перебування учасників освітнього процесу у разі 
виявлення в них симптомів гострого респіраторного захворювання та/або 
підвищеної температури;

передбачення місць для дезінфекції рук, забезпечення наявності засобів 
дезінфекції та розміщення контейнерів для використаних засобів 
індивідуального захисту тощо;

2. Підготовчі заходи щодо відновлення освітнього процесу
в закладі освіти
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впровадження заходів щодо застосовування практики соціального 
дистанціювання та уникнення скупчення, спрямованих на мінімізацію 
контактування з іншими особами: відкриття декількох входів до приміщення, 
запровадження гнучкого графіку харчування (в дві зміни), використання 
розмітки на підлозі щодо дотримання соціальної дистанції тощо;

закріплення за класами певних навчальних кабінетів для мінімізації 
пересування учнів у приміщеннях закладу освіти;

організація питного режиму учасників освітнього процесу із 
використанням індивідуального або одноразового посуду;

організація заїзду здобувачів освіти та їх поселення до гуртожитку 
за графіком:

30.08.2020 -  учні 8-9 класів;
3 1.08.2020 -  учні 10-11 класів.
! Допуск та поселення здобувачів освіти відбувається за умови 

надання всіх необхідних медичних документів.

3. Особливості відвідування га перебування у приміщеннях
закладу освіти

Відповідальна особа за координацію проведення інформаційних заходів з 
профілактики розповсюдження коронавірусної хвороби (СОУГО-19), інших 
респіраторних захворювань -  лікар-педіатр закладу освіти.

Працівники закладу та здобувачі освіти, їхні батьки або інші законні 
представники (далі -  батьки) мають бути поінформовані про правила 
організації освітнього процесу, відвідування закладу освіти та перебування в 
ньому в умовах профілактики розповсюдження коронавірусної хвороби 
(СОУІО-19).

Спілкування педагогічних працівників із батьками та іншими законними 
представниками здійснюється переважно дистанційно за допомогою будь-яких 
засобів зв'язку.

На вході до всіх приміщень закладу освіти організовуються місця для 
обробки рук антисептичними засобами, що позначаються яскравим вказівником 
про правила та необхідність дезінфекції рук (банер, наклейка, тощо).

Проведення моніторингу стану здоров’я здобувачів освіти і працівників 
закладу освіти має здійснюватися:

шляхом проведення медичним працівником закладу освіти (у разі його 
відсутності -  іншим працівником, визначеним керівником закладу освіти) 
термометрії та опитування щодо самопочуття та наявності симптомів 
захворювання із занесенням даних до відповідного журналу;

шляхом опитування щодо самопочуття та наявності симптомів 
захворювання щодня помічниками вихователів зранку та педагогічними 
працівниками під час навчальних занять;

шляхом організації регулярної комунікації класних керівників та 
вихователів з батьками учнів для з ’ясування стану здоров'я учнів.

Моніторинг стану здоров’я здобувачів освіти, які не проживають у 
гуртожитку зранку здійснюється відповідальною особою (медичним 
працівником або черговим вчителем) на вході до закладу освіти із занесенням 
даних до відповідного журналу.
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Відповідальна особа проводить вимір температури тіла та візуальний 
огляд учня на наявність інших симптомів інфекційного захворювання (кашель, 
нежить, осиплість голосу, почервоніння очей), запитує про самопочуття у 
дитини та/або у дорослого, який її супроводжує.

У разі виявлення ознак гострої респіраторної хвороби (температура тіла 
вище 37,2°С або наявних інших симптомів респіраторного захворювання: 
кашель, нежить, осиплість голосу, почервоніння очей, дитина до занять не 
допускається. Про недопуск учня до занять інформуються батьки (інші законні 
представники) та приймається узгоджене рішення щодо направлення до закладу 
охорони здоров'я. Повернення до закладу освіти відбувається за умови надання 
відповідної довідки від сімейного лікаря

! Забороняється допуск до закладу освіти сторонніх осіб.

4. Особливості організації освітнього процесу
Пріоритетом організації освітнього процесу в закладі освіти на період 

карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОУГО-19) є 
дотримання принципів соціального дистанціювання, правил особистої гігієни, 
використання засобів індивідуального захисту та уникнення масових скупчень 
осіб.

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 служби 
громадського здоров'я у випадку різкого збільшення;

запровадження гнучкої структури навчального року (можливість 
внесення змін до термінів проведення канікул, початку та завершення 
навчальних семестрів, з урахуванням епідеміологічної ситуації);

використання великих приміщень (зокрема, актового залу, рекреації, 
адаптованих для потреб навчання) з метою забезпечення соціальної дистанції 
під час освітнього процесу;

забезпечення проведення занять з окремих предметів на відкритому 
повітрі за сприятливих погодних умов;

визначення рівня опанування учнями навчального матеріалу, яким учні 
оволодівали під час- карантинних обмежень самостійно або із використанням 
технологій дистанційного навчання та визначення необхідності організації 
повторення, систематизації та узагальнення цього матеріалу;

уникнення організації видів освітньої діяльності, що вимагають 
безпосереднього фізичного контакту між учнями: зменшення кількості
комунікаційних вправ, групових ігор, що передбачають тактильний контакт 
тощо.

Організація позанавчальної роботи (роботи гуртків, секцій, наукового 
товариства тощо) з дотриманням правил Тимчасових рекомендацій щодо 
організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в 
зв'язку з поширенням короновірусної хвороби (СОУГО-19), затвердженими 
постановою Головного державного санітарного лікаря України, та цим 
Положенням.
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Вхід до навчального корпусу закладу освіти здійснюється за окремими 
маршрутами з урахуванням двох відкритих входів: перший «Центральний» -  
для здобувачів освіти, що навчаються на І поверсі; другий «Аварійний» -  для 
здобувачів освіти, що навчаються на II та III поверхах.

Захисні маски та інші засоби індивідуального захисту можуть не 
використовуватися під час проведення занять у навчальних приміщеннях. Під 
час пересування приміщеннями закладу освіти використання захисних масок є 
обов'язковим.

Пересування здобувачів освіти між навчальними кабінетами, аудиторіями 
повинно бути мінімізованим, зокрема, шляхом закріплення за класами певних 
навчальних кабінетів.

! У разі віднесення регіону до «помаранчевого» рівня епідемічної 
небезпеки педагогічним працівникам у процесі викладання навчальних 
дисциплін рекомендовано використовувати захисні щитки.

5. Особливості організації безпечного та якісного харчування.
Організація харчування у закладі освіти на період карантину 

здійснюється за гнучким графіком в II зміни:
початок І зміни (8,10 кл.) початок II зміни (9,11 кл.)

І сніданок 7.50 8.15
II сніданок 10.10 11.10

обід 14.00 15.05
І вечеря 18.00 18.30
II вечеря 19.50 20.15

Відповідальність за дотримання графіку харчування, правил особистої 
гігієни здобувачів освіти покладається:

на класного керівника -  II сніданок, обід;
на вихователя -  І, II вечеря.
При організації харчування забезпечується відстань між столами не 

менше 1,5 м та розміщення за столом не більше 4-х осіб за картами 
розміщення учнів в їдальні по змінах.

Усі працівники харчоблоку забезпечуються 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. Засоби індивідуального 
захисту мають бути в наявності із розрахунку на 5 робочих днів, у т.ч. на 1 
робочу зміну -  безпосередньо на робочому місці працівника.

Після кожного зняття засобів індивідуального захисту (захисних масок 
одноразових рукавичок) перед одяганням чистих засобів індивідуального 
захисту, працівник повинен ретельно вимити руки з милом або обробити 
антисептичним засобом.

Працівник їдальні, який видає страви або здійснює розрахунок, повинен 
бути забезпечений засобами індивідуального захисту: захисною маскою або 
респіратором, захисними окулярами або захисним щитком, одноразовими 
рукавичками.

Керівник закладу забезпечує умови для дотриманням працівниками 
правил особистої гігієни (рукомийники, мило рідке, електросушарки для рук, 
антисептичні засоби для обробки рук, тощо).
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Відповідальна особа за організацію харчування систематично проводить з 
працівниками харчоблоку навчання щодо одягання, використання, зняття 
засобів індивідуального захисту, їх утилізації, забезпечує контроль за 
виконанням цих вимог.

ІОрганізація харчування шляхом самообслуговування на період 
карантину не дозволяється.

6. Особливості організації безпечного освітнього середовища, дотримання  
санітарно-гігієнічних вимог в закладі освіти

Організація безпечного освітнього середовища, дотримання санітарно- 
гігієнічних вимог в закладі освіти під час карантину передбачає:

проведення очищення і дезінфекції поверхонь (в тому числі дверних 
ручок, столів, місць для сидіння, перил, тощо) на початку та в кінці кожного 
робочого дня;

проведення після кожного навчального заняття провітрювання кабінетів 
впродовж не менше 10 хвилин;

вологе прибирання з використанням миючих та дезінфекційних (на 
початку та в кінці зміни) засобів;

навчання працівників правилам використання засобів індивідуального 
захисту, їх утилізації та контроль над дотриманням цих правил.

! Основним заходом гігієни рук в умовах навчального 
закладу є мигтя з милом. Використання антисептику доцільне лише в тому  
випадку, коли немає доступу до води та мила.

7. Відповідальність за виконання Тимчасового положення 
про організацію роботи закладу освіти у 2020-2021 навчальному році

Відповідальність за виконання Тимчасового положення покладається на 
керівника закладу освіти.

Керівник та медичний персонал закладу освіти, або відповідальні особи, 
які пройшли відповідний інструктаж та призначені наказом керівника закладу, 
забезпечують:

щоденний контроль за виконанням Тимчасового положення; 
проведення роз'яснювальної роботи з працівниками закладу освіти та 

здобувачами освітй щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування 
на виявлення симптомів коронавірусної хвороби (СОУЮ -19) серед персоналу 
або здобувачів освіти;

розробку алгоритмів дій на випадок надзвичайної ситуації, пов'язаною з 
реєстрацією випадків захворювання на коронавірусну хворобу (СОУШ-19) 
серед здобувачів освіти та працівників закладу освіти;

проведення інструктажу для працівників щодо запобігання поширенню 
коронавірусної інфекції (СОУГО-19), дотримання правил респіраторної гігієни 
та протиепідемічних заходів тощо;

розміщення інформації (плакатів/банерів) про необхідність дотримання 
респіраторної гігієни та етикету кашлю;

допуск до роботи працівників закладу освіти за умови використання 
засобів індивідуального захисту (респіратора або захисної маски, у тому числі 
виготовлених самостійно). Засоби індивідуального захисту мають бути в 
наявності із розрахунку на 5 робочих днів, у т.ч. на 1 робочу зміну -



безпосередньо на робочому місці працівника. Після кожного зняття засобів 
індивідуального захисту та перед одяганням чистих засобів індивідуального 
захисту, працівник повинен ретельно вимити руки з милом або обробити 
антисептичним засобом;

допуск до роботи працівників закладу освіти за умови проходження 
термометрії перед початком робочого дня із занесенням результатів до 
журналу термометрії персоналу.

Керівник закладу освіти забезпечує:
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;

проведення навчання працівників щодо одягання, використання, зняття 
засобів індивідуального захисту, їх утилізації, контроль за виконанням цих 
вимог;

необхідні умови для дотриманням працівниками правил особистої гігієни 
(рукомийники, мило рідке, електросушарки для рук, антисептичні засоби для 
обробки рук тощо);

обмеження проведення масових заходів (нарад, зборів тощо) в закритих 
приміщеннях;

забезпечення медичного пункту закладу освіти необхідними засобами та 
обладнанням (безконтактними термометрами, дезінфекційними, в тому числі 
антисептичними засобами для обробки рук, засобами особистої гігієни та 
індивідуального захисту).

! Працівники із ознаками гострого респіраторного захворювання або 
підвищеною температурою тіла понад 37.2 С не допускаються на робоче 
місце. У разі виявлення співробітника з підвищеною температурою тіла 
(понад 37.2 С) симптомами захворювання, такий співробітник не 
допускається до роботи з рекомендаціями звернутись за медичною  
допомогою до сімейного лікаря. Про такий випадок повідомляється 
директору закладу освіти та робиться відмітка в Журналі термометрії про 
недопущення до роботи.
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ГРАФІК
провітрювання та волого прибирання під час

Провітрювання навчальних приміщень Вологе прибирання навчальних приміщень
Температура 

повітря вулиці 
в градусах 

І Уельсі я

Тривалість 
провітрювання 
приміщень (хв.)

Вид
провітрювання

Час
провітрювання 

(коригується 
відповідно до 1 

повітря)

Час прибирання 
навчальних кабінетів 

(перед першим та після 
останнього уроку)

Час прибирання місць 
загального користу-вання 
(службових приміщень, 

санітарних кімнат, 
коридорів тощо)

Час дезінфекції 
(кожної перерви 
та перед першим 

та після остан
нього уроку )

на малих 
перервах

на великих 
перервах

наскрізне 8.20-8.30 8.00-8.30 8.30-9.15 8.20-8.30

від +10° до +6° 4 -  10 25-30 наскрізне 9.15-9.25 15.00-15.30 9.25-10.10 9.15-9.25
від +5и до 0° 3 - 7 2 0 - 3 0 наскрізне 10.10-10.25 10.30-11.15 10.10-10.25
від 0° до -5и 2 - 5 1 5 - 25 наскрізне 11.15-11.30 11.30-. 12.15 11.15-11.30

від -5° до -10° 1 -3 10- 15 наскрізне 12.15-12.25 12.25-13.10 12.15-12.25
нижче -10° 1 - 1,5 5 - 10 наскрізне 13.10-13.20 13.20-14.05 13.10-13.20

14.05-14.25 14.25-15.10 14.05-14.25

ГРАФІК
заміни використаних засобів індивідуального захисту

Захисна маска (із розрахунку 1 на 3 години роботи) Одноразові рукавички 
(для працівників харчоблоку)Маркування Час використання

І 8.00-11.00 Заміна здійснюється після кожної дії 
(виробничого процесу на харчоблоці їдальні)II 11.00-14.00

III 14.00-17.00
IV 17.00-20.00

УВАГА! Засоби індивідуального захисту мають бути в наявності із розрахунку на 5 робочих днів, у т.ч. на 1 робочу зміну -  
безпосередньо на робочому місці працівника.

ЗАТВЕРДЖ УЮ
ська обласна 

талановитих 
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