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І. Загальні положення 

1. Цей регламент (далі Регламент) визначає протиепідемічні вимоги до закладу освіти, виконання яких спрямоване на 

запобігання ускладнення епідемічної ситуації та гарантування безпечного перебування усіх учасників освітнього 

процесу в закладі  освіти, який функціонує в умовах напруженої епідситуації.                                                                                                                       

2.  Регламент розроблено відповідно достатті 40 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення»,постанови Кабінету Міністрів України від 09грудня 2020 № 1236 «Про встановлення 

карантину та запровадження обмежувальних  протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню  на 

території України  гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», Постанови 

МОЗ від 26.08.2021р.№ 9   «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у 

зв'язку поширенням корона вірусної хвороби (СОVID-19)», , відповідно до рішення педагогічної ради школищодо 

особливостей організації освітнього процесу у закладах освіти в умовах «зеленого», «жовтого» або «помаранчевого» 

рівнів епідемічної небезпеки (Протокол засідання педагогічної ради №09 від 27.08.2021 року). 

 

 

ІІ. Протиепідемічні вимоги до створення безпечних умов перебування дітей та працівників у закладі  освіти 
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1.Освітній процес у Чолгинській ЗОШ І-ІІ ступенів  

розпочинається:  

1.1 Для учнів  1-9 класів навчальні заняття розпочинаються о 08 

год 30 хв закінчуються відповідно до розкладу уроків ) 

2. Доступ до приміщення  навчальних корпусів здійснюється: 

2.1.для працівників школи та учнів 6-9-их класів парадними 

дверима центрального корпусу із сторони вул. Центральна 96 ; 

2.2. Доступ до приміщення ІІ навчального корпусу (початкова 

школа) здійснюється: 

- для учнів 3-5 класів через парадні двері із сторони вул. 

Центральна 96.(початкова школа) 

2.3. Доступ до приміщення ІІІ навчального корпусу (стара школа) 

здійснюється: 

- для учнів 1-2 класу, через двері із сторони вул. Центральна 96.   

2.4.При вході в приміщення школи учасники освітнього процесу 

мають обробляти руки антисептиком.    Антисептик 

використовується тільки при вході у приміщення школи. А після 

кожного уроку – миття рук з милом                                                                                                                   

2.5. Під час перерв  учні 5-9 класів повинні ходити в масках, на 

уроках маски дозволяється знімати. Зміна масок кожні три години. 

Якщо у дітей будуть маски багаторазового використання, то 

обов'язково мати герметичні пакети (zip-пакет або папка на кнопці) 

Харчування довізне. 

1. Працівник їдальні, 

який видає страви 

повинен бути 

забезпечений 

засобами 

індивідуального 

захисту: захисною 

маскою або 

респіратором, 

захисними 

окулярами або 

захисним щитком, 

одноразовими 

рукавичками(підпри

ємець)                    2. 

Розробити графік 

харчування 

здобувачів 

освіти.(директор) 

3.При організації 

харчування 

необхідне 

забезпечення 

1.Вхід до 

салону 

автотранс

порту при 

наявності 

засобів 

індивідуа

льного 

захисту 

(респірат

ора або 

захисної 

маски). 

 2. 

Перевезен

ня 

пасажирів 

здійснюва
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місць для 

сидіння. 

 

1.Щоденний контроль 

за виконанням 

Тимчасових 

рекомендацій; 

2.Щоденне 

опитування учасників 

освітнього процесу 

щодо їх самопочуття 

та наявності 

симптомів 

респіраторної 

хвороби; 

3.Проведення 

роз'яснювальної 

роботи з персоналом 

та здобувачами освіти 

щодо індивідуальних 

заходів профілактики 

та реагування на 

виявлення симптомів 

коронавірусної 

хвороби (COVID-19) 

серед персоналу або 

здобувачів освіти; 



— один для використаної маски, інший для нової чи запасної. Для 

запасної одноразової маски також повинен бути пакетик. Для 

використаних одноразових масок в школі розміщено спеціальні 

урни або контейнери з табличкою призначення.  Учні 1-4 класів 

можуть бути без масок.               

 3.Допуск до роботи персоналу закладів освіти здійснюється за 

умови використання засобів індивідуального захисту (респіратора 

або захисної маски, у тому числі виготовлених самостійно) після 

проведення термометрії безконтактним термометром. Вхід через 

парадні двері центрального корпусу. 

3.1 Працівники із ознаками гострого респіраторного захворювання 

або підвищеною температурою тіла понад 37.2 С не допускаються 

на робоче місце. 

3.2 Усі працівники закладу забезпечуються засобами 

індивідуального захисту із розрахунку 1 захисна маска на 3 години 

роботи, за свій кошт. Засоби індивідуального захисту мають бути в 

наявності із розрахунку  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.  

4. Розташування контейнерів з кришкою та позначкою 

«ВИКОРИСТАНІ МАСКИ ТА РУКАВИЧКИ» для використаних 

засобів індивідуального захисту: 

- у фойє центрального входу І корпусу; 

- біля вбиральні ІІ корпусу; 

- у фойє   входу ІІІ корпусу; 

5. На вході до всіх приміщень закладу організовано  місця для 

відстані між столами 

не менше 1,5 м та 

розміщення за 

столом не більше 4-х 

осіб. 

4. При організації 

харчування 

необхідно 

забезпечити умови 

для дотриманням 

працівниками 

правил особистої 

гігієни 

(рукомийники, мило 

рідке, паперові 

рушники (або 

електросушарки для 

рук). антисептичні 

засоби для обробки 

рук, тощо. 

 

4.Розробка алгоритмів 

дій на випадок 

надзвичайної ситуації, 

пов'язаною з 

реєстрацією випадків 

захворювання на 

коронавірусну 

хворобу (COVID-19) 

серед здобувачів 

освіти та працівників 

закладу освіти; 

5.Недопущення до 

роботи персоналу, 

визначеного таким, 

який потребує 

самоізоляції 

відповідно до 

галузевих стандартів у 

сфері охорони 

здоров'я; 

6.Інструктаж для 

працівників щодо 

запобігання 

поширенню 

коронавірусної 

інфекції (COVID-19), 

дотримання правил 

респіраторної гігієни 

та протиепідемічних 

заходів. 



обробки рук антисептичними засобами. Місця для обробки рук 

позначаються яскравим вказівником про правила та необхідність 

дезінфекції рук (банер, наклейка, тощо). 

6. Дотримання соціальної дистанції: рух учнів за вказівниками 

(наявність відповідної розмітки на підлозі та стінах школи). 

7.Здобувачі освіти освітній заклад відвідують у звичному режимі. 

8. При укладенні розкладу передбачено спарені уроки та 

«плаваючі» перерви. 

9.  Максимальне проведення «зелених»  уроків (за відповідних 

погодних умов). 

10 Під час навчальних занять відчиняти вікна, уникаючи протягів. 

11.  Після кожного навчального заняття проводити провітрювання 

класних приміщень  не менше 10 хвилин. 

12.В разі виявлення ознак гострої респіраторної хвороби, за 

відсутності батьків, здобувачі освіти тимчасово ізолюються в 

спеціально відведеному приміщенні закладу ( кабінет психолога ІІ 

частина), інформуються батьки (інші законні представники) та 

приймається узгоджене рішення щодо направлення до закладу 

охорони здоров'я 

.  

 

7.Проведення 

шоденної санітарної 

години  після 

завершення 

навчальних занять з 

обов’язковим 

застосуванням 

дезінфікуючих 

засобів; 

8.Після завершення 

кожної перерви 

протирання дверних 

ручок та поручнів 

деззасобом;  

9.Розміщення 

інформаці\ 

(плакатів/банерів) про 

необхідність 

дотримання гігієни та 

етикету кашлю 

10.Проведення 

педрад, нарад та 

інших заходів з 

педагогами в онлайн 

режимі. 

Помаран

чевий 

рівень 

1.Освітній процес у Чолгинському ЗЗСО І-ІІ ступенів  

розпочинається:  

1.1 Для учнів  1-9 класів навчальні заняття розпочинаються о 08.30  

закінчуються відповідно до розкладу уроків 

Харчування довізне. 

 

1. Працівник їдальні, 

який видає страви 

1.Вхід до 

салону 

автотранс

порту при 

наявності 

1.Щоденний контроль 

за виконанням 

Тимчасових 

рекомендацій; 

2.Щоденне 



 2. Доступ до приміщення  навчальних корпусів здійснюється: 

2.1.для працівників школи та учнів 6-9-их класів парадними 

дверима центрального корпусу із сторони вул. Центральна 96 ; 

2.2. Доступ до приміщення ІІ навчального корпусу (початкова 

школа) здійснюється: 

- для учнів 3-5 класів через парадні двері із сторони вул. 

Центральна 96.(початкова школа) 

2.3. Доступ до приміщення ІІІ навчального корпусу (стара школа) 

здійснюється: 

- для учнів 1-2 класу, через двері із сторони вул. Центральна 96.   

2.4.При вході в приміщення школи учасники освітнього процесу 

мають обробляти руки антисептиком.    Антисептик 

використовується тільки при вході у приміщення школи. А після 

кожного уроку – миття рук з милом                                                                                                                   

2.5. Під час перерв  учні 5-9 класів повинні ходити в масках, на 

уроках маски дозволяється знімати. Зміна масок кожні три години. 

Якщо у дітей будуть маски багаторазового використання, то 

обов'язково мати герметичні пакети (zip-пакет або папка на кнопці) 

— один для використаної маски, інший для нової чи запасної. Для 

запасної одноразової маски також повинен бути пакетик. Для 

використаних одноразових масок в школі розміщено спеціальні 

урни або контейнери з табличкою призначення.  Учні 1-4 класів 

можуть бути без масок.               

 3.Допуск до роботи персоналу закладів освіти здійснюється за 

умови використання засобів індивідуального захисту (респіратора 

або захисної маски, у тому числі виготовлених самостійно) після 

проведення термометрії безконтактним термометром. Вхід через 

парадні двері центрального корпусу. 

3.1 Працівники із ознаками гострого респіраторного захворювання 

або підвищеною температурою тіла понад 37.2 С не допускаються 

повинен бути 

забезпечений 

засобами 

індивідуального 

захисту: захисною 

маскою або 

респіратором, 

захисними 

окулярами або 

захисним щитком, 

одноразовими 

рукавичками                     

2. Розробити графік 

харчування 

здобувачів освіти. 

3.При організації 

харчування 

необхідне 

забезпечення 

відстані між столами 

не менше 1,5 м та 

розміщення за 

столом не більше 4-х 

осіб. 

4. При організації 

харчування 

необхідно 

забезпечити умови 

для дотриманням 

працівниками 

правил особистої 

засобів 

індивідуа

льного 

захисту 

(респірат

ора або 

захисної 

маски). 

2. 

Перевезен

ня 

пасажирів 

здійснюва

ти у 

межах 

кількості 

місць для 

сидіння. 

 

опитування учасників 

освітнього процесу 

щодо їх самопочуття 

та наявності 

симптомів 

респіраторної 

хвороби; 

3.Проведення 

роз'яснювальної 

роботи з персоналом 

та здобувачами освіти 

щодо індивідуальних 

заходів профілактики 

та реагування на 

виявлення симптомів 

коронавірусної 

хвороби (COVID-19) 

серед персоналу або 

здобувачів освіти; 

4.Розробка алгоритмів 

дій на випадок 

надзвичайної ситуації, 

пов'язаною з 

реєстрацією випадків 

захворювання на 

коронавірусну 

хворобу (COVID-19) 

серед здобувачів 

освіти та працівників 

закладу освіти; 



на робоче місце. 

3.2 Усі працівники закладу забезпечуються засобами 

індивідуального захисту із розрахунку 1 захисна маска на 3 години 

роботи, за свій кошт. Засоби індивідуального захисту мають бути в 

наявності із розрахунку  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. Педагогам  в процесі викладання 

навчальної дисципліни  рекомендовано використовувати 

захисні щитки. 

4. Розташування контейнерів з кришкою та позначкою 

«ВИКОРИСТАНІ МАСКИ ТА РУКАВИЧКИ» для використаних 

засобів індивідуального захисту: 

- у фойє центрального входу І корпусу; 

- біля вбиральні ІІ корпусу; 

- у фойє   входу ІІІ корпусу; 

5. На вході до всіх приміщень закладу організовано  місця для 

обробки рук антисептичними засобами. Місця для обробки рук 

позначаються яскравим вказівником про правила та необхідність 

дезінфекції рук (банер, наклейка, тощо). 

6. Дотримання соціальної дистанції: рух учнів за вказівниками 

(наявність відповідної розмітки на підлозі та стінах школи). 

7.Здобувачі освіти освітній заклад відвідують у звичному режимі. 

8. При укладенні розкладу передбачено спарені уроки та 

«плаваючі» перерви. 

9.  Максимальне проведення «зелених»  уроків (за відповідних 

гігієни 

(рукомийники, мило 

рідке, паперові 

рушники (або 

електросушарки для 

рук). антисептичні 

засоби для обробки 

рук, тощо. 

 

5.Недопущення до 

роботи персоналу, 

визначеного таким, 

який потребує 

самоізоляції 

відповідно до 

галузевих стандартів у 

сфері охорони 

здоров'я; 

6.Інструктаж для 

працівників щодо 

запобігання 

поширенню 

коронавірусної 

інфекції (COVID-19), 

дотримання правил 

респіраторної гігієни 

та протиепідеміч-них 

заходів. 

7.Проведення 

шоденної санітарної 

години після 

завершення 

навчальних занять з 

обов’язковим 

застосуванням 

дезінфікуючих засобів 

8.Після завершення 

кожної перерви 

протирання дверних 



погодних умов). 

10. Під час навчальних занять відчиняти вікна, уникаючи протягів. 

11.  Після кожного навчального заняття проводити провітрювання 

класних приміщень  не менше 10 хвилин. 

12.В разі виявлення ознак гострої респіраторної хвороби, за 

відсутності батьків, здобувачі освіти тимчасово ізолюються в 

спеціально відведеному приміщенні закладу ( кабінет психолога ІІ 

частина), інформуються батьки (інші законні представники) та 

приймається узгоджене рішення щодо направлення до закладу 

охорони здоров'я 

 

ручок та поручнів 

деззасобом;  

9.Розміщення 

інформаці\ 

(плакатів/банерів) про 

необхідність 

дотримання гігієни та 

етикету кашлю 

10.Проведення 

педрад, нарад та 

інших заходів з 

педагогами в онлайн 

режимі. 

 

Червоний

рівень  

1.Здобувачі освіти освітній заклад не відвідують. 

2.Застосування дистанційної форми навчання з використанням 

платформ синхронного та асинхронного зв’язку (ZOOM, 

SKYPE 

GoogleClassroom) 

 

Харчування не 

здійснюється. 

Підвіз 

здобувачі

в освіти 

не 

проводит

ься. 

Психолого - 

педагогічна та 

інформаційна 

підтримка учасників 

освітнього процесу. 

Тотальна дезінфекція 

освітнього закладу. 

 

Директор:                                      О.Бурденюк 

 

https://chrome.google.com/webstore/detail/google-classroom/mfhehppjhmmnlfbbopchdfldgimhfhfk?hl=uk
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-classroom/mfhehppjhmmnlfbbopchdfldgimhfhfk?hl=uk
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-classroom/mfhehppjhmmnlfbbopchdfldgimhfhfk?hl=uk
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-classroom/mfhehppjhmmnlfbbopchdfldgimhfhfk?hl=uk

