НАКАЗ
по Житомирському обласному ліцею Житомирської обласної ради
від 01 вересня 2021 р.

№156

Про впровадження
протиепідемічних заходів
в закладі освіти
На виконання постанови МОЗ України від 26.08.2021 № 9 «Про
затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період
карантину у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)»,
відповідно до статті 40 Закону України "Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення", на виконання пункту 4 постанови
Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236 "Про
встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних
заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СоV-2",
з метою якісної організації освітнього процесу в ліцеї
НАКАЗУЮ:
1.Усім учасникам освітнього процесу:
1.1. допуск до роботи персоналу закладу освіти здійснюється за умови
використання засобів індивідуального захисту. Засоби індивідуального
захисту мають бути в наявності із розрахунку на 5 робочих днів. Після
кожного зняття засобів індивідуального захисту та перед одяганням чистих
засобів індивідуального захисту, працівник повинен ретельно вимити руки з
милом або обробити антисептичним засобом. Працівники закладу зобов’язані
використовувати
засоби
індивідуального
захисту
в
процесі
взаємоспілкування поміж собою;
1.2. під час перебування в закладі освіти та пересування приміщеннями
закладу використання захисних масок є обов'язковим для всіх учасників
освітнього процесу;
1.3. у процесі викладання навчальної дисципліни педагогічним працівникам
рекомендовано використовувати захисні щитки (багаторазовий захисний
щиток використовується та дезінфікується відповідно до інструкції
виробника).

2. Медичному персоналу ліцею забезпечити:
2.1. щоденний контроль за виконанням протиепідемічних заходів,
дотримання правил респіраторної гігієни та протиепідемічних заходів;
2.2. проведення роз'яснювальної роботи з персоналом та здобувачами освіти
щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення
симптомів коронавірусної хвороби (СОVID-19) серед учасників освітнього
процесу;
2.3.інформування учасників освітнього процесу з питань вакцинації,
профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань та протидії
поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19);
2.4. недопущення до роботи персоналу, визначеного таким, який потребує
самоізоляції відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я (у
разі виявлення працівника з підвищеною температурою тіла понад 37,2 °С
та/або із ознаками гострого респіраторного захворювання, такий
співробітник не допускається до роботи з рекомендаціями звернутись за
медичною допомогою до сімейного лікаря);
2.5. у разі виявлення ознак гострої респіраторної хвороби в здобувача освіти,
а також за відсутності батьків (інші законних представників), здійснюється
ізоляція ліцеїста в спеціально відведеному приміщенні закладу,
інформуються батьки (інші законні представники) та приймається узгоджене
рішення щодо направлення його до закладу охорони здоров'я;
2.6. проведення інструктажу для працівників щодо запобігання поширенню
коронавірусної інфекції (СОVID-19).
/Севастьянов Г.Є./
3. Заступнику директора з господарської роботи Ціпов′язу Т.В.:
3.1.забезпечити організацію централізованого збору використаних засобів
індивідуального захисту, паперових серветок в окремі контейнери (урни) з
кришками та поліетиленовими пакетами, з подальшою утилізацією;
3.2. прибирання приміщень закладу та дезінфекцію поверхонь (ручки дверей
з двох сторін, робочі столи, клавіатури комп’ютерів, пульти, поручні, крани
тощо), вологе прибирання відповідно до затвердженого графіка;
3.3. провести, разом з лікарем закладу, роз′яснювальну роботу серед
технічного персоналу щодо організації санітарно-гігієнічних заходів під час
зростання захворюваності на грип та ГРВІ.
3.4. забезпечити дотримання відповідного температурного, санітарногігієнічного, протиепідеміологічного режиму у робочих приміщеннях,
спальних корпусах, проводити їх обов’язкове провітрювання та вологе
прибирання із застосуванням деззасобів;

3.5.забезпечити в достатній кількості наявність деззасобів та їх застосування
відповідно до вимог;
3.6. забезпечити розміщення інформації (плакатів/банерів) про необхідність
дотримання респіраторної гігієни та етикету кашлю;
3.7. на всіх входах до закладу організувати місця для обробки рук
антисептичними засобами. Місця для обробки рук позначаються яскравим
вказівником про правила та необхідність дезінфекції рук (банер, наклейка,
тощо);
3.8. забезпечити раціональне використання запасних виходів із закладу
освіти, використання розмітки на підлозі, що полегшує організацію
двостороннього руху коридорами.
3.9. організувати питний режим здобувачів освіти
за допомогою
використання індивідуальних ємностей для рідини або фасованої питної
продукції;
3.10. організувати роботу всіх господарських структур закладу освіти з
дотриманням працівниками необхідних санітарно-гігієнічних правил і вимог
та контролювати їх виконання.
4.Адміністрації закладу забезпечити:
4.1. обмеження проведення масових заходів (нарад, зборів тощо) в закритих
приміщеннях (окрім заходів, необхідних для забезпечення функціонування
закладів освіти - проведення педагогічних рад, засідань конкурсних комісій,
конференцій трудового колективу тощо);
4.2. перебування в закладі освіти інших учасників освітнього процесу,
зокрема батьків здобувачів освіти дозволити (з метою захисту прав
здобувачів освіти, педагогічних та інших працівників закладу) за умови
використання ними засобів індивідуального захисту проведення термометрії
та попереднього узгодження відповідних дій з керівником закладу;
4.3. за можливості забезпечити проведення занять з окремих предметів на
відкритому повітрі;
4.4. проведення навчальних занять у класах (аудиторіях) дозволено лише для
окремих класів (груп) відповідно до розкладу;
4.5. наповненість класів (груп) закладу освіти повинна відповідати
встановленим вимогам;
4.6. увести обмеження на проведення масових заходів та поїздок вихованців
за межі ліцею.
/заступники директора з навчально-виховної роботи/

