
 

УКРАЇНА 

Міністерство освіти і науки України 

Барська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 

Барської міської ради Вінницької області 

 

НАКАЗ 

  від 18.08.2020 р.                            м. Бар                                    №  
 

Про Тимчасові рекомендації 

щодо організації 

протиепідемічних заходів в 

школі в період карантину 

 

З метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID19) в 

2020-2021 навчальному році, створенню небезпечних умов щодо перебування 

учнів в школі під час навчальних занять 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Призначити відповідальним за виконання Тимчасових рекомендацій 

медичну сестру школи Дедюк І.М. 

2. Медсестрі школи Дедюк І.М. забезпечити: 

2.1. Щоденний контроль за виконанням Тимчасових рекомендацій. 

2.2. Проведення роз’яснювальної роботи з персоналом та здобувачами 

освіти щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на 

виявлення симптомів коронавірусної хвороби (COVID19). 

2.3. Недопущення до роботи персоналу, визначеного таким, який 

потребує самоізоляції відповідно до галузевих стандартних у сфері 

охорони здоров’я.  

2.4. Проведення інструктажу для працівників щодо запобігання 

поширенню коронавірусної хвороби (COVID19), дотримання правил 

респіраторної гігієни та протиепідемічних заходів. 

2.5.Допуск до роботи персоналу школи здійснювати за умови 

використання засобів індивідуального захисту (респіратора, маски, тощо) 

після проведення термометрії безконтактним термометром. 

2.6. Підготовку та розміщення плакатів/банерів про необхідність 

дотримання респіраторної гігієни, дезінфекції рук. 

2.7. Розробити алгоритм дії при виникненню спалаху коронавірусної 

хвороби (COVID19). 

3. Усі працівники школи мають мати засоби індивідуального захисту із 

розрахунку одна захисна маска на три години роботи. 

4. Завгоспу школи Радзієвському В.С.: 

4.1. Організувати встановлення ємностей для утилізації масок, рукавичок, 

паперових рушників. 
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4.2. Забезпечити необхідні умови для дотримання працівниками правил 

особистої гігієни (рідке мило, паперові рушники, антисептики, засоби для 

оброби рук). 

4.3. На вході до всіх приміщень школи організувати місця для обробки 

антисептичними засобами. Місця для обробки рук позначити яскравим 

вказівником про правила та необхідність дезінфекції рук (банер, 

наклейка, тощо). 

5. Вчительці основ здоров’я Толстовій Т.С.: 

5.1. Забезпечити розміщення інформації про необхідність дотримання 

респіраторної гігієни. 

5.2. Організувати розмітку на підлозі для організації двостороннього руху 

коридорами, перед входом в школу. 

6. Вчителям на початку першого уроку проводити опитування учнів щодо 

їх самопочуття та наявності симптомів респіраторної хвороби. В разі 

виявлення ознак респіраторної хвороби діяти відповідно до алгоритму дій 

(Додаток 1). 

7. Виділити приміщення для ізолятора в старшій та в початковій школі. 

8. Класним керівникам: 

8.1. Проводити роз’яснювальну роботу серед учнів щодо запобігання 

поширення коронавірусної хвороби (COVID19), дотримання правил 

гігієни. 

8.2. Забезпечити вхід учнів в приміщення в масках та під час пересування 

приміщеннями. 

8.3. Організувати 10-хвилинне провітрювання класних кімнат відповідно 

до графіку (Додаток 2). 

9. Затвердити маршрути руху учнів: 

- учні, які навчаються в 9Б,7А,9А,6А,6Б,8Б,10,11,5А,5Б класах 

користуються центральним входом, 

- учні, які навчаються в 1Б,8А,7Б,3А,4Б класах користуються входом з 

двору. 

10. Заборонити допуск в приміщення школи батьків, або 

супроводжуючих осіб. 

11. Після занять технічним працівникам проводити вологе прибирання 

класів, дезінфікувати вхідні ручки дверей, перила, столи, місця для 

сидіння.(відповідальний Радзієвський В.С.) 

12. Встановити графік дзвінків в школі: 

в 1-4 класах 

8.30-9.10 

9.20-10.00 

10.20-11.00 

11.20-12.00 

12.10-12.50 

13.00-13.40 

в 5-11 класах 

8.30-9.15 
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9.25-10.10 

10.30-11.15 

11.35-12.20 

12.30-13.15 

13.25-14.10 

14.20-15.05 

13. За необхідності запровадити гнучку структуру начального року – 

передбачити можливість змінювати терміни канікул, початку і 

завершення семестрів з урахування епідеміологічної ситуації. 

14.Контроль та відповідальність за виконанням Тимчасових рекомендацій  

залишаю за собою.  

 

Т.в.о директора школи                                          Н.Д. Криклива 
ОЗНАЙОМЛЕНІ: 

Галкіна І.Ю. 

Кобиль М.А. 

Гадомська Ж.В. 

Присяжнюк О.А. 

Трохимчук З.Є. 

Невольчук І.В. 

Кучерук Н.В. 

Стаднік І.А. 

Толстова Т.С. 

Желіховська О.А. 

Суконнік О.Є 

Квасюк Н.І. 

Катрін А.А. 

Гуцалюк Н.Р. 

Довгань В.І. 

Казьмірова Л.В. 

Хитрук О.А. 

Стребкова С.П. 

Ткачук А.В. 

Цицюрська Л.Д. 

Фурман Т.В. 

Кащенко Н.В. 

Кучерук В.М. 
Зінчук І.С. 

Ситников Д.Б. 

Панчишин В.В. 

Капусевич В.В. 

Іванцова Г.В. 

Борсолюк Л.І. 

Пацанюк І.М. 

Гарник О.Р. 

Стадній Л.М. 

Завадська О.В. 

Жилінська Т.В. 

Кальчук Л.В. 

Печак Н.В. 
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Ткач М.В. 

Чернега Д.А. 

Кінзерська Т.О. 

Михайлова А.М. 

Фляжнікова Ж.В. 

Радзієвський В.С. 

Толкачова Л.М. 

Хома О.С. 

Слободянюк Н.С. 

Бевзюк О.Л. 

Досчанова І.Г. 
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Додаток 1 

                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ Барської міської ради  

від 18.08.2020 р.  №____ 

                                                                     т.в.о директора                                                                           

                                                                          Криклива Н.Д.__________ 

 

Алгоритм дій у разі виявлення в класі дитини з 

ознаками захворювання 

 
Педагогічний склад закладу освіти перед початком занять проводить 

опитування учасників освітнього процесу щодо їх самопочуття та наявності 

симптомів респіраторної хвороби. 

При підвищенні температури понад 37.2 ℃, поганому самопочутті та наявності 

симптомів респіраторної хвороби: 

1.Вчитель дистанційно (телефонним зв’язком) інформує медичну сестру та 

адміністрацію школи. Медична сестра забирає дитину до ізолятора (не більше 2 

год.).У разі потреби викликає швидку медичну допомогу. Повідомляє 

заступника з господарської частини про приміщення, де необхідно здійснити 

дезінфекцію. 

2.Технічний працівник проводить дезінфекцію приміщення. Класний керівник 

інформує батьків (відповідальну особу) , адміністрація школи повідомляє 

Соціально-гуманітарний відділ освіти про виявлення дитини з ознаками 

хвороби. Обмежується вхід до приміщення, де перебувала дитина. 

3.Соціально-гуманітарний відділ освіти інформує медичну установу та 

управління Держпродспоживслужби. 

4.Вчитель проводить інструктаж з дітьми, які були в контакті з дитиною з 

ознаками хвороби, їх переводять на самоізоляцію до отримання результатів 

лабораторних досліджень. 

5.Якщо тест не підтверджує СОVID-19- діти класу повертаються на 

навчання. Якщо тест підтверджує COVID-19- діти переходять на дистанційне 

навчання (2 тижні). 
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Додаток 2 

 

                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ Барської міської ради  

від 18.08.2020 р.  №____ 

                                                                     т.в.о директора                                                                           

                                                                          Криклива Н.Д.__________ 

                                    

Графік провітрювання класів 

 

  1-4 класи 

Час провітрювання 
 8.20 год /8.30 год 

 9.10 год/9.20 год 

 10.00 год/10.10 год 

 11.00 год/11.10 год 

 12.00 год/12.10 год 

 12.50 год/13.00 год 

 

5-11 класи 

                                          Час провітрювання 
 8.20 год/8.30 год 

 9.15 год/9.25 год 

 10.10 год/10.20 год 

 11.15 год/11.25 год 

 12.20 год/12.30 год 

 13.25 год/13.35 год 

 14.20 год/14.30 год 
 


