
 
Конотопська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13 

Конотопської міської ради Сумської області 
 

Н А К А З  

 

31.08.2020 м. Конотоп № 69-ОД 

 

Про особливості роботи школи 

в умовах карантину  

 

На виконання постанови головного державного санітарного лікаря 

України № 42 від 22.08.2020 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій 

щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти на період 

карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19), 

постанови головного державного санітарного лікаря України № 50 від 

22.08.2020 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на 

період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-

19)», листів МОН України від 05.08.2020 № 1/9-420 «Щодо організації роботи 

закладів загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році», від 

28.08.2020 № 1/9-490 «Щодо створення безпечних умов організації освітнього 

процесу у 2020/2021 навчальному році», у зв’язку з епідеміологічною 

ситуацією, що склалася в Україні,  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити гнучкий графік навчання: 

на 8.00 год. – 1-2, 5-11 класи; 

на 8.20 год. – 3-4 класи. 

2. Організувати вхід до приміщення закладу через: 

- основний вхід № 1 для учнів 5-11 класів – з 7.40; 

- запасний вхід № 2 (вхід із внутрішнього двору): (для учнів 1-2 класів –з 

7.40; 3-4 класів – з 8.00) 

3. Заборонити вхід до школи батьків, бабусь, дідусів під час освітнього 

процесу (дитину приводять батьки на подвір’я або вона приходить сама і 

заходить до класу) 
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4. Затвердити Алгоритм проведення освітнього процесу в  Конотопській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №13 на період карантину у зв’язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) у 2020-2021 навчальному 

році (додається) 

5. Затвердити Алгоритм дій працівників школи у разі виявлення у 

здобувача освіти та/або працівника ознак гострого респіраторного 

захворювання (додаток 2) 

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою 

 

Директор школи  Ю.М. ЯРОВИЙ 
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Додаток 1 

до наказу № 69-ОД  

від 31.08.2020 

 

Алгоритм проведення освітнього процесу в  

Конотопській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №13  

на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби 

(COVID-19) у 2020-2021 навчальному році 

 

1. У зв’язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні, школа 

переходить на гнучкий графік навчання: 

на 8.00 год. – 1-2, 5-11 класи; 

на 08.20 год. –3-4 класи. 

2. До приміщення закладу відкриті два входи: 

– основний вхід № 1 для учнів 5-11 класів – на 8.00;  

– запасний вхід № 2 (вхід із внутрішнього двору) для учнів 1-2 класів – на 

8.00; 3-4 класів – на 8.20.  

3. Заходити до школи можна тільки учням та працівникам закладу освіти. 

4. Вхід до школи батьків, бабусь, дідусів з початком навчального року 

суворо заборонено (дитину приводять батьки на подвір’я або вона приходить 

сама і заходить до класу). Підтримуйте мобільний зв’язок з учителем. Після 

закінчення уроків чекайте дітей на території закладу. Класовод організовано 

виводитиме учнів на подвір’я школи, уникаючи скупчення учнів різних класів. 

5. Вхід до закладу для дітей і працівників можливий лише у захисній 

масці, респіраторі. 

6. Для учнів 1-4 класів вхід та пересування приміщеннями закладу 

дозволяється без маски або респіратора (можуть бути в масці за бажанням 

батьків). 

7. Для учнів 5-11 класів вхід та пересування приміщеннями закладу НЕ 

дозволяється без маски або респіратора. 

8. Під час перерв усі учні повинні ходити в масках, на уроках маски 

дозволяється знімати. Зміна масок кожні три години. Якщо в 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. Вони мають бути підписані: «Чисті маски» та прізвище 

дитини; «Використані маски» та прізвище дитини.  

9. Кожного дня проводиться температурний скринінг на вході до закладу 

для працівників школи. 

10. Температурний скринінг для учнів перед входом до закладу не 

проводиться. Батьки перед виходом із дому дитини проводять термометрію, 
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оцінюють стан її (у жодному разі не відпускайте дітей до школи з 

температурою, сильним головним болем, нежиттю чи кашлем). Тобто, будь-які 

ознаки ОРВІ – залишається дитина вдома! До 8.30  телефоном повідомити 

класовода чи класного керівника про відсутність дитини. Шановні батьки! 

Пам’ятайте про власну персональну відповідальність за правдивість інформації 

про стан здоров’я дитини. 

11. Для учнів кожного уроку проводитиметься опитування про 

самопочуття. За умови поганого самопочуття учень повинен повідомити про 

свій стан здоров’я вчителю, який проводить у цей час урок. 

12. У разі виявлення ознак захворювання здобувачів освіти тимчасово 

ізолюватимемо в спеціально відведене приміщення закладу, інформуватимемо 

батьків чи інших законних представників та прийматимемо узгоджене рішення 

щодо направлення хворого до закладу охорони здоров’я. 

13. Якщо дитина після хвороби приступає до навчання, батьки 

обов’язково мають надати медичну довідку про те, що дитина здорова.  

14. Рух учнів по школі буде обмежено. Навчання учнів проходитиме в 

одному класі, переходити в інший кабінет учні будуть лише на деякі предмети 

при поділі на групи.  

15. Школа забезпечить в кінці дня очищення та дезінфекцію твердих 

поверхонь, а також провітрювання протягом дня на кожній перерві не менше 

10 хвилин. 

16. Функціювання питних фонтанчиків на території закладу освіти НЕ 

дозволяється. Для забезпечення питного режиму кожній дитині обов’язково 

мати індивідуальну пляшечку з питною водою. 

17. На входах до приміщення є місця для обробки рук антисептиками. 

18. Санітарно-гігієнічна кімнати забезпечені рідким милом, паперовими 

рушниками, контейнерами для використаних засобів індивідуального захисту 

та паперових рушників. 

19. Після кожного уроку, перед та після прийому їжі учням необхідно 

ретельно мити руки з використанням рідкого мила, витирати руки можна 

виключно паперовими рушниками. 

20. Харчування учнів 1-4 класів організовано у шкільній їдальні за 

спеціальним графіком з дотриманням умов карантину. 
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Додаток 2 

до наказу № 69-ОД  

від 31.08.2020 

 

Алгоритм дій учасників освітнього процесу школи у разі виявлення у 

здобувача освіти та/або працівника ознак гострого респіраторного 

захворювання 

 

Дії у разі виявлення у здобувача освіти ознак гострого респіраторного 

захворювання 
1. У разі виявлення у здобувача освіти ознак гострого респіраторного 

захворювання, до приїзду батьків або інших законних представників дитини, 

здобувачі освіти знаходяться в масках постійно до вирішення питання щодо 

направлення їх додому чи до закладу охорони здоров’я. 

2. До прийняття директором школи відповідного рішення медична сестра 

Коломієць Т.О. (далі – медична сестра) супроводжує здобувача освіти до 

спеціально відведеного приміщення та невідкладно інформує батьків (інших 

законних представників). Сестра медична має бути забезпечена стандартними 

засобами захисту, а також повинна дотримуватися заходів безпеки при догляді 

за особами з підозрою на СОVID-19: носити маску і дотримуватися необхідної 

дистанції.  

У разі, якщо дитина налякана і болісно переживає власний стан, медична 

сестра має заспокоїти дитину і залишатися з нею в окремому приміщенні, що 

добре провітрюється, не знімати маску і дотримуватися дистанції. 

3. Медична сестра має надіслати екстрене повідомлення форми 058/о про 

підозру на інфекційне захворювання до лабораторного центру (відповідного 

його підрозділу). 

4. Медична сестра реєструє випадок в журналі реєстрації форми 060/о. 

5. Медична сестра телефонує батькам та/або сімейному лікарю, викликає 

(за потреби) швидку допомогу, після прибуття батьків відправляє з ними 

дитину додому. За наявності показань для госпіталізації швидка медична 

допомога доставляє дитину до стаціонару. 

6. Медична сестра співпрацює з епідеміологами лабораторного центру в 

ході епідеміологічного розслідування і допомагає їм визначати коло контактних 

осіб: 

 які разом знаходилися у шкільному транспорті; 

 які знаходилися разом в одному приміщенні (класі); 

 які контактували в побуті. 

7. Ніхто з працівників школи, у тому числі медична сестра, не має права 

розголошувати імені хворого або того, у кого підозрюють СОVID-19, задля 

збереження лікарської таємниці. 

Обов’язок закладу освіти – запобігати булінгу та стигматизації у зв’язку з 

СОVID-19. 
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Дії у разі отримання позитивного тесту на SARS-CoV-2 у здобувача 

освіти 
У разі отримання позитивного результату тестування на SARS-CoV-2 

здобувача освіти необхідно: 

1. Направити додому на самоізоляцію контактних осіб (клас) (згідно з 

Додатком 2 до Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба 

(СОVID-19)») на 14 днів (відповідальні: медична сестра Коломієць Т.О. та 

заступники директора з НВР Побігайленко Т.В., Третьякова Г.П.) 

2. Забезпечити позачергове проведення дезінфекції та генеральне 

прибирання приміщення школи/класу тощо (відповідальний: завідувач 

господарством Гуденко М.М.) 

3. Для класу, який перебуває на самоізоляції, організувати освітній 

процес за допомогою технологій дистанційного навчання (вчителі школи) 

4. Якщо захворювання на СОVID-19 підтвердилося і в контактних осіб, 

директор школи може прийняти рішення про організацію освітнього процесу за 

допомогою технологій дистанційного навчання для кількох класів або закладу 

освіти в залежності від наявності підтверджених випадків в одному чи кількох 

класах 

5. Сестра медична має співпрацювати з епідеміологами лабораторного 

центру в ході епідеміологічного розслідування 

ІІІ. Якщо на СОVID-19 захворів учитель, інший працівник школи 

необхідно: 
1. Працівники школи, які перебували у контакті з особами, в яких 

лабораторно підтверджено захворювання на СОVID-19, не виходять на роботу 

та невідкладно звертаються за медичною допомогою 

2. Якщо температура, кашель, нежить у працівника школи з’явилися під 

час роботи, він має невідкладно залишити заклад освіти і звернутися до закладу 

охорони здоров’я за медичною допомогою; якщо ж у нього виникли такі 

небезпечні симптоми, як задишка, частий сухий кашель, біль у грудній клітці, 

температура, яку складно знизити, виражена блідість чи синюшність шкіри, 

повторне блювання, необхідно викликати екстрену допомогу, попередивши 

медиків, що є підозра на СОVID-19 

У приміщенні, де знаходився хворий вчитель/працівник, слід провести 

поза графіком провітрювання та дезінфекцію поверхонь (відповідальний: 

завідувач господарством Гуденко М.М.). 

IV. Інформування учасників освітнього процесу про випадок СОVID-

19 у школі (відповідальна: заступник директора з НВР Третьякова Г.П.) 

Організувати інформування працівників школи та батьків школярів про 

те, що ніхто не має відвідувати школу, якщо у нього температура, кашель, 

нежить, та у разі підозри, контакту чи хвороби на СОVID-19 

вчителів/працівників школи і батьків учнів повідомляти про це 

вчителя/медичного працівника/адміністрацію. 

Нагадати працівникам школи та батькам учнів про особливу небезпеку 

СОVID-19 та необхідність дотримуватися дистанції, регулярно мити руки, 

уникати скупчення людей, провітрювати приміщення. 
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Пояснити, як можна зменшити стрес: більше спілкуватися з рідними 

телефоном або он-лайн, займатися улюбленими справами. 

Порадити батькам, як зробити родинне помешкання безпечнішим для 

дорослих та дітей (регулярно дезінфікувати поверхні й провітрювати 

приміщення). 

Закликати звертатися до лікаря/лікарки телефоном у разі появи 

небезпечних симптомів. 

 


