
Додаток 4 
до наказу № 147 
від 26.08.2020 

Тимчасовий порядок організації освітнього процесу  
в період адаптивного карантину для учнів 1 – 11-х класів 

№ Зелений рівень епідемічної 
небезпеки поширення СОVID-19 

Жовтий рівень епідемічної 
небезпеки поширення СОVID-19 

Помаранчевий рівень епідемічної 
небезпеки поширення СОVID-19 

Червоний рівень епідемічної 
небезпеки поширення СОVID-19 

1. Перед виходом дитини  зранку із дому, батьки проводять термометрію та оцінюють стан здоров’я дитини. При 
виявленні будь-яких ознак ОРВІ дитину залишають вдома, батьки викликають лікаря, повідомляють класного 
керівника. 

Заборонено відвідування закладу 
освіти.  

2. Учитель зустрічає  учнів 1 – 4-х класів на подвір’ї школи з 8.00 по 8.15 год. 
Вчитель проводить візуальний огляд дитини на наявність інших симптомів інфекційного захворювання (кашель, 
нежить, осиплість голосу, почервоніння очей), запитує про самопочуття у дитини та/або у дорослого, який її 
супроводжує до школи. 

Освітній процес у дистанційному 
режимі на освітній платформі 
«HUMEN ШКОЛА». 

3. Якщо у дитини визначено температуру тіла вище 37,1 С або наявні інші 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 
лікаря. 
▶ Якщо дитина прийшла сама, то на дитину одягається медична маска, викликається медична сестра, що 
проводить дитину до кімнати ізоляції.  

 

4. 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  лікаря про те, що вона здорова та може бути допущена до відвідування школи. 

 

5. Для учнів 1 – 11-х класів визначено окремий вхід до школи і схеми руху певними сходами із дотриманням 
соціальної дистанції. 

 

6. Рух учнів здійснюється по школі відповідно до розмітки (стрілок) та вказівок вчителя, щоб уникати скупчення.  
7. Вхід учнів до школи здійснюється за наявності засобів індивідуального захисту (респіратора, захисної маски).  
8. Використання захисних масок під час пересування по школі, та під час перерв – є обов’язковими. Використані 

засоби індивідуального захисту викидати у спеціальні контейнери (урни). Зміна масок кожні три години. 
 

9. Під час проведення занять у навчальному приміщенні маску можна не використовувати.  
10. Якщо упродовж навчального дня погіршилось самопочуття, то учень має повідомити учителя.  
11. Всі учні мають тримати дистанцію 1,5 м упродовж навчального дня.   
12. Дотримання правил особистої гігієни є обов’язковим. Під час перерви мити руки з милом, здійснювати 

знезараження рук  учням 5 -11-х класів наносити антисептик, учням 1 – 4-х класів руки протирати 
антисептичними вологими серветками:  перед початком заняття, після відвідування санвузла, перед вживанням 
їжі, після чхання, сякання, кашлю, витирання очей, причісування та у будь-яких інших випадках контакту у 
процесі роботи (навчальної діяльності)  з предметами, які можуть забруднити руки. 

 

13. Вхід батьків до школи обмежений.  
14. Уроки проходять в одному навчальному приміщенні. Практикується проведення уроків на свіжому повітрі.  
15. Кожен учень повинен мати індивідуальну пляшку з водою.  



16. Харчування учнів під час перерви у їдальні за графіком.  
17. Поєднання очної, дистанційної та змішаної форм навчання. Частково 

впроваджено дистанційне навчання з ряду предметів. З груповими 
очними консультаціями (за розкладом один раз на місяць). 

Збільшення навчальних предметів 
для дистанційного навчання.  

 

18. За заявою батьків можна перевести на навчання у дистанційному режимі окремих учнів.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 5 
до наказу № ______ 
від ___________ 2020 

Тимчасовий порядок організації освітнього процесу 
в період адаптивного карантину для педагогічних працівників 

№ Зелений рівень епідемічної 
небезпеки поширення СОVID-19 

Жовтий рівень епідемічної 
небезпеки поширення СОVID-19 

Помаранчевий рівень епідемічної 
небезпеки поширення СОVID-19 

Червоний рівень епідемічної 
небезпеки поширення СОVID-19 

1. Після тривалої відсутності на роботі (відпустка, лікарняний, роботи дистанційно, сесії тощо) при 
поверненні до роботи працівник заповнює опитувальник про самопочуття з метою протидії поширенню 
короновірусу. 

Заборонено відвідування закладу 
освіти.  

2. Організовує батьків учнів щодо заповнення опитувальника для дитини про стан здоров’я та відсутність 
контактів з інфікованими. Узагальнює інформацію та передає медичному працівнику. 

 

3. Допуск до роботи здійснюється за умови використання засобів індивідуального захисту після проведення 
термометрії безконтактним термометром. Працівники із ознаками гострого респіраторного захворювання 
або підвищеною температурою тіла 37,2 С не допускаються на робоче місце.  

 

4. При появі підвищеної температури тіла (вище 37,1 С) або респіраторних симптомів вдома працівник 
повідомляє адміністрацію школи та не виходить на роботу, одночасно звертаючись за медичною 
допомогою. 

 

5. При виявленні симптомів хвороби (температура тіла вище 37,1°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 лікаря. За тяжкого стану, на працівника 
одягається медична маска, він/вона відправляється в ізоляційну кімнату, де чекає прибуття машини 
«Швидкої допомоги».  

 

6. Вчитель зранку зустрічає учнів та проводить візуальний огляд дитини на наявність симптомів інфекційного 
захворювання (кашель, нежить, осиплість голосу, почервоніння очей), запитує про самопочуття у дитини.  

 

7. Якщо у дитини визначено температуру тіла вище 37,1 С або наявні інші 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. 

 

8. Після того, як дитина повернулась до школи після хвороби, вчитель має взяти довідку від лікаря, що вона 
здорова та може бути допущена до відвідування школи. 

 

9. Вхід учнів до школи здійснюється за наявності засобів індивідуального захисту (респіратора, захисної 
маски). 

 

10. Відвідування та перебування батьків учнів у школі не рекомендовано. Спілкування з батьками 
рекомендовано здійснювати дистанційно з використанням будь-яких засобів зв’язку. 

 



11. Ознайомити учнів та їх батьків з правилами ,яких слід дотримуватися в умовах карантину. Проводити 
роз’яснювальну роботу щодо дотримання учасниками освітнього процесу правил особистої гігієни.   

 

12. Використання захисних масок під час пересування по школі, та під час перерв – є обов’язковими. 
Використані засоби індивідуального захисту викидати у спеціальні контейнери (урни). 

 

13. Під час проведення занять у навчальному приміщенні маску можна не використовувати.  
14. Перед першим уроком та по закінченню кожного уроку вчитель повинен провітрити навчальне приміщення 

не менше 10 хвилин. 
 

15. Для гігієнічного знезараження рук потрібно наносити антисептик  перед початком заняття, під час перерви, 
після відвідування санвузла, перед вживанням їжі, після чхання, сякання, кашлю, витирання очей, 
причісування та у будь-яких інших випадках контакту у процесі роботи з предметами, які можуть 
забруднити руки. 

 

16. Рух здійснюється по школі відповідно до розмітки (стрілок). Учитель контролює рух учнів по школі, щоб 
уникати скупчення. 

 

17. Всі працівники мають тримати дистанцію 1,5 м упродовж навчального дня.   
18. Забезпечити дистанцію між робочими місцями учнів не менше 1 метра.    
19. Відтермінувати масові заходи, збори в закритих приміщеннях. За необхідності, можлива організація 

заходів на вулиці, з дотриманням фізичної дистанції. 
 

20. Якщо упродовж навчального дня погіршилось самопочуття учня, то учень має повідомити учителя. 
Учитель повідомляє медичного працівника та дитина тимчасово ізолюється в спеціально відведеному 
приміщенні школи. Інформуються батьки. 

 

21. Для кожного класу визначено одне навчальне приміщення.  
22. Під час роботи з класними журналами та іншими документами працювати в масках та захисних 

рукавичках. 
 

23. Частково впроваджено дистанційне навчання з ряду предметів. З 
груповими очними консультаціями (за розкладом один раз на місяць). 

Збільшення навчальних предметів 
для дистанційного навчання.  

Освітній процес у дистанційному 
режимі на освітній платформі 
«HUMEN ШКОЛА».  

24. Забезпечити дотримання обсягів домашніх завдань відповідно до 
нормативів ДержСанПіНу. Не перевантажувати учнів. 

Зменшити обсяг домашніх 
завдань. 

Заборонити домашні завдання. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 6 
до наказу № ______ 
від ___________ 2020 

Тимчасовий порядок організації освітнього процесу  
в період адаптивного карантину для технічних працівників школи 

№ Зелений рівень епідемічної 
небезпеки поширення СОVID-19 

Жовтий рівень епідемічної 
небезпеки поширення СОVID-19 

Помаранчевий рівень епідемічної 
небезпеки поширення СОVID-19 

Червоний рівень епідемічної 
небезпеки поширення СОVID-19 

1. Після тривалої відсутності на роботі (відпустка, лікарняний тощо) при поверненні до роботи працівник 
заповнює опитувальник про самопочуття з метою протидії поширенню короновірусу. 

Робота за графіком. 

2. Допуск до роботи здійснюється за умови використання засобів індивідуального захисту (респіратора, 
захисної маски) після проведення термометрії безконтактним термометром. Працівники із ознаками 
гострого респіраторного захворювання або підвищеною температурою тіла 37,2 С не допускаються на 
робоче місце. 

 

3. При появі підвищеної температури тіла (вище 37,1 С) або респіраторних симптомів вдома працівник 
повідомляє адміністрацію школи та не виходить на роботу, одночасно звертаючись за медичною 
допомогою. 

 

4. При виявленні симптомів хвороби (температура тіла вище 37,1°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 лікаря. За тяжкого стану, на працівника 
одягається медична маска, він/вона відправляється в ізоляційну кімнату, де чекає прибуття машини 
«Швидкої допомоги». 

 

5.  Використання захисних масок під час пересування по школі – є обов’язковими. Використані засоби 
індивідуального захисту викидати у спеціальні контейнери (урни). 

 

6. Для гігієнічного знезараження рук потрібно наносити антисептик  перед початком роботи, після 
відвідування санвузла, перед вживанням їжі, після чхання, сякання, кашлю, витирання очей, причісування 
та у будь-яких інших випадках контакту у процесі роботи з предметами, які можуть забруднити руки. 

 

7. Рух здійснюється по школі відповідно до розмітки (стрілок).   
8. Всі працівники мають тримати дистанцію 1,5 м упродовж робочого дня.  
9. В обов’язки  технічних працівників входить на початку дня, впродовж дня, та після завершення освітнього 

процесу робити вологе прибирання з використанням миючих або дезінфікуючих засобів усіх приміщень 
школи:  
 коридори, навчальні кабінети, службові приміщення, їдальню, санвузли тощо. Миють меблі, стіни, 

підлогу - 2 рази/день та у міру забруднення. 
 2-3 рази/день, під час перерви та після закінчення освітнього процесу дезінфікують столи, ручки 

дверей, поручні, вимикачі, підвіконня, предмети у туалетних кімнатах (крани) тощо.  
У кожному приміщенні після прибирання слід ставити відмітку про виконання у графіку прибирання. 

 
 

10. При прибиранні слід пересуватись від чистих об’єктів до брудних та від розташованих вище до 
розташованих нижче. Особлива увагу приділяти обробці та дезінфекції висококонтактних поверхонь 
(столи, дверні ручки, вимикачі, поручні, крани тощо). Рекомендовано використовувати для дезінфекції 

 



контактних поверхонь спиртовмісні дезінфекційні засоби. 
11. Для прибирання та дезінфекції поверхонь слід надавати перевагу протиранню поверхонь серветкою, 

змоченою в дезінфекційному розчині. Серветка має бути вологою від засобу. У наявності мають бути 
промарковані серветки для протирання різних зон чистоти. Протирання поверхонь потрібно здійснювати 
при відсутності дітей та за умови провітрювання приміщень. 

 

12. Миття підлоги в приміщеннях рекомендовано здійснювати з використанням миючих розчинів. 
Використання дезінфекційних розчинів для миття підлоги не приводить до підвищення рівня безпеки та 
може мати токсичний вплив унаслідок випаровування.  

 

13. В душових кімнатах та туалетах для миття підлоги доцільно використовувати дезінфекційні засоби, 
надаючи перевагу четвертинним аммонієвим сполукам (ЧАС) або засобам на основі перекису водню. 

 

14. Прибирання приміщень слід проводити тільки в побутових захисних рукавичках. Допускається 
багаторазове використання таких рукавичок за умови їх непошкодженої структури. Рукавички потрібно 
змінювати при переході з однієї зони чистоти (від однієї групи поверхонь) до іншої і при переході з миття 
підлоги до дезінфекції/миття поверхонь. Допустимо використовувати одну пару рукавичок за умови, якщо 
спочатку проходить обробка контактних поверхонь, а потім миття підлоги, але не навпаки. 

 

15. Весь прибиральний інвентар повинен мати чітке маркування відповідно до зони, яку ним прибирають. 
Маркування може проводитись як за допомогою нанесення надписів на інвентар, так і за кольором. При 
маркуванні за кольором, «кодування» повинно бути зафіксовано письмово та розміщено в кімнаті для 
зберігання інвентарю для інформування персоналу. 

 

16. Весь прибиральний інвентар має бути виготовлений з матеріалу, що підлягає дезінфекції. Інвентар має бути 
чистим та непошкодженим. Після завершення прибирання весь інвентар слід продезінфікувати: твердий 
інвентар дезинфекують методом зрошення або протирання; ганчірки перуться та замочуються в 
дезінфекційному розчині з наступним споліскуванням водою. 

 

17. Персонал, який проводить прибирання, повинен слідкувати за гігієною рук та ретельно мити руки з милом 
після зняття рукавичок та завершення прибирання. Уразі відсутності доступу до води слід обробити руки 
антисептиком. 

 

18. Тара, в якій готується розчин, має бути щільно закрита та промаркована, із зазначенням дати приготування, 
кінцевого терміну споживання, назви та концентрації розчину. 

 

19. Весь прибиральний інвентар повинен зберігатися в окремому приміщенні. Не можна зберігати 
прибиральний інвентар разом з харчовими продуктами, біля унітазів, рукомийників, навчального та 
технологічного обладнання. У кімнаті для зберігання прибирального інвентарю має бути обладнане місце 
для сушіння ганчірок. Сушіння інвентарю на батареях, відрах не допускається. 

 

 
 


