
 

 

 

ЧАПЛИНСЬКА ФІЛІЯ 

КОМУНАЛЬНОГО ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ 

«БОЯРСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС 

« ДНЗ – ЗОШ І – ІІ ст.» ЛИСЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                       вул.  Центральна, 52  с.  Чаплинка , Лисянський р – н, Черкаська обл.., 19310 

  

 

НАКАЗ 

   20.08. 2020р.                                   Чаплинка                                    №   21 
 

Про організацію протиепідемічних 

заходів у закладі  

в період карантину 

в зв’язку з поширенням  

коронавірусної хвороби 

 

 На виконання   постанови Головного санітарного лікаря України №42 від 

30.07.2020р. , на виконання рішення педради закладу від 20.08.2020р. ( 

протокол № 1),  з метою організованого початку нового навчального року в 

умовах адаптивного карантину,  

 

НАКАЗУЮ: 

1. Продовжити дію режиму надзвичайної ситуації цивільного захисту для 

запобігання поширенню медико – біологічної надзвичайної ситуації 

державного рівня. 

2. Затвердити протоколи закладу на період обмежувальних заходів у 

зв’язку з пандемією COVID 19 (Додаток 1). 

3. Затвердити маршрут руху здобувачів освіти (Додаток 2). 

4. Затвердити графік  прийому здобувачів освіти (Додаток 3). 

5. Затвердити графік прибирання в закладі (Додаток 4). 

6. Затвердити перелік висококонтактних поверхонь. ( Додаток 5). 

7. Провести вступні (первинні) інструктажі з безпеки життєдіяльності під 

час навчального року про дотримання обмежень задля запобігання 

поширенню гострої респіраторної хвороби COVID 19. 

8. Провести навчання працівників щодо одягання, використання, зняття 

індивідуального захисту, їх утилізації. 



                                                                            До 28.08.2020р. 

9. Призначити відповідальними за проведення термометрії: 

- серед працівників кухні – Калатенко О.І., кухара закладу; 

- серед педагогічних працівників – Висотенко Л.О., вчителя біології; 

                                                  Дудар С.В., заступника завідуючої з НВР; 

- серед технічного і обслуговуючого персоналу – Сквирську Н.А.,  Осадчу 

О.А., прибиральниць службових приміщень. 

- серед працівників дошкільної групи - Лініченко В.П., вихователя 

дошкільної групи. 

10. Допуск до роботи персоналу закладу здійснювати за умови 

використання засобів індивідуального захисту( захисної маски, в тому 

числі виготовленої самостійно) після проведення термометрії. 

11. Зустріч дітей зранку здійснюється черговим вчителем  на вулиці. 

Затвердити графік чергування вчителів для зустрічі дітей. (Додаток 6) 

12. Заборонити допуск до закладу освіти сторонніх осіб, батьків або 

супроводжуючих осіб, крім осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю. 

13.  Працівники із ознаками ГРЗ або підвищеною температурою понад 32,2 
0 С не допускаються на робоче місце. 

14.  Обмежити проведення масових заходів в приміщенні школи. 

15. Організувати місця для обробки рук антисептичними засобами: 

- на центральному вході до закладу; 

- на вході до дошкільної групи (вхід №2); 

- на вході ( ліва сторона, вхід №3). 

16.  Класним керівникам 1 – 9 класів: 

- щоденно перед початком занять проводити опитування учнів щодо їх 

самопочуття та наявності симптомів респіраторної хвороби; 

- після кожного навчального заняття проводити провітрювання класних 

кімнат впродовж не менше 10 хв.; 

- провести роз’яснювальну роботу  з учнями щодо індивідуальних заходів 

профілактики та реагування на виявлення симптомів короновірусної 

хвороби; 

Протягом вересня 2020 

- контролювати використання антисептиків в класі; 

Постійно. 

- проводити навчання дітей гігієні рук, етикету кашлю; 

- проводити роз’яснювальну роботу з батьками щодо вакцинації, 

профілактики інфекційних захворювань. 

17.  Під час уроків учні і вчителі знаходяться без масок.  Під час перерв 

учасники освітнього процесу повинні мати захисні маски. 



18. Прибиральницям службових приміщень проводити прибирання 

приміщення згідно графіка. 

19. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Завідувачка філії:                                                                   Т.Ю. Дудар 

 

З наказом ознайомлені: 

Дудар С.В.                   

Мандибура І.М.             

 Дудар Р.Я.                       

 Федоренко П.А.               

Дивнич О.М.              

 Кучеренко Н.О.            

 Висотенко Л.О. 

Притула Є.В. 

Проценко Н.М. 

 Сквирська Н.А. –  

Осадча О.А. -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО: 

Додаток 2 

Наказ по Чаплинській філії 

КОЗ «Боярський НВК» 

№21 від 20.08.2020 

Маршрут руху 

здобувачів освіти 

№ маршруту Місце Клас/дошкільна група 

1. Центральний вхід 1, 2, 4, 7 -9 

2. Боковий (зліва) 3 

3. Боковий (справа) дошкільнята 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО: 

Додаток 3 

наказ по Чаплинській філії 

№21 від 20.08.2020 

 

Графік  прийому здобувачів освіти 

 

№ маршруту Місце  Час 

1. Центральний вхід  8.00. – 8.30. 

2.  Вхід № 3 (зліва) 8.10. – 8.25. 

3.  Вхід № 2 (справа)  8.10. – 9.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО: 

Додаток 4 

наказ по Чаплинській філії 

№21 від 20.08.2020 

 

Графік  прибирання в закладі 

 

№   Місце  Час 

1.  Коридори   8.30. – 9.10. 

11.25. – 12.00. 

Після уроків 

2. Класні кімнати Після уроків 

3. Туалети    9.00. – 9.20. 

12.20. – 12.40. 

Після уроків 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО: 

Додаток 6  

наказ по Чаплинській філії 

№21 від 20.08.2020 

 

Графік чергування вчителів 

при зустрічі дітей ( центральний вхід) 

№    Прізвище, ініціали   День тижня 

1  Дивнич О.М. Понеділок 

2. Дудар С.В..  Вівторок 

3  Кучеренко Н.О. Середа 

4 Висотенко Л.О. Четвер 

5.  Дудар Р.Я. П’ятниця 

 

Графік чергування вчителів 

при зустрічі дітей ( вхід № 3) 

 

№    Прізвище, ініціали   День тижня 

1  Проценко Н.М. Понеділок 

2. Федоренко П.А   Вівторок 

3  Притула Є.В. Середа 

4   Мандибура  І.М. Четвер 

5.  Проценко Н.М. П’ятниця 

 

 

 

Графік чергування вчителів 

при  посадці  учнів 5 -   9 кл.   на автобус 

№    Прізвище, ініціали   День тижня 

1  Дивнич О.М. Понеділок 

2. Дудар С.В..  Вівторок 

3  Кучеренко Н.О. Середа 

4 Висотенко Л.О. Четвер 

5.  Дудар Р.Я. П’ятниця 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО: 

Додаток 5 

наказ по Чаплинській філії 

№21 від 20.08.2020 

 

 Перелік висококонтактних поверхонь та графік їх протирання 

 

№   Місце  Час 

1.  Парти, робочі столи     7.50. – 8.20. 

Після уроків 

2.  Ручки дверей  8.00. 

11.20. 

Після уроків 

3.  поручні   9.00. – 9.20. 

 11.35. 

Після уроків 

4. Клавіатури, пульти 2 рази в день 

5. Вимикачі 7.50. – 8.20. 

Після уроків 

6. Поручні на стільцях Після уроків 

7. Сантехнічні прилади 9.30. 

Після уроків 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ЧАПЛИНСЬКА ФІЛІЯ 

КОМУНАЛЬНОГО ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ 

«БОЯРСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС 

« ДНЗ – ЗОШ І – ІІ ст.» ЛИСЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                       вул.  Центральна, 52  с.  Чаплинка , Лисянський р – н, Черкаська обл.., 19310 

  

 

НАКАЗ 

   20.08. 2020р.                                   Чаплинка                                    №   22 
 

Про організацію протиепідемічних 

заходів у  дошкільній групі 

в період карантину 

в зв’язку з поширенням  

коронавірусної хвороби 

 

 На виконання   постанови Головного санітарного лікаря України № 25 від  

21.05.2020р., на виконання рішення педради закладу від 20.08.2020р. ( 

протокол № 1),  з метою організованого початку нового навчального року в 

умовах адаптивного карантину,  

 

НАКАЗУЮ: 

1. Продовжити дію режиму надзвичайної ситуації цивільного захисту для 

запобігання поширенню медико – біологічної надзвичайної ситуації 

державного рівня. 

2. Щоденно проводити температурний скринінг усім працівникам 

дошкільної групи 

Відповідальна Лініченко В.П. 

3.  Організувати зустріч дітей зранку  на вулиці. 

Помічник вихователя – Єжель О.А.  

4. Проводити температурний скринінг вихованцям при вході у заклад та 

кожні 4 години із записом у журнал термометрії. 

5. Вихователю дошкільної групи Лініченко В.П.: 

- Опрацювати постанову Головного санітарного лікаря України № 25 від  

21.05.2020р. та керуватися нею в роботі; 



- вести необхідну документацію щодо контролю стану здоров»я 

працівників і дітей; 

- спланувати і проводити додаткові заходи і вправи, які б доносили дітям 

важливість індивідуальних заходів профілактики та фізичного 

дистанціювання; 

- надавати пріоритет активностям, що проводяться на свіжому повітрі. 

6. Помічнику вихователя Єжель О.А.; 

- здійснювати прибирання кімнат відповідно до графіка. 

7. Контроль за виконанням наказу покладаю на вихователя дошкільної 

групи  Лініченко В.П. 

 

Завідувачка філії :                                         Т.Ю. Дудар 

 

З наказом ознайомлені; 

Лініченко В.П. –  

Єжель О.А. -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


