
Правила 

ДЛЯ РОБОТИ ШКОЛИ У ПЕРІОД АДАПТИВНОГО КАРАНТИНУ 

Зелений рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 у ЗО 

Вимоги зеленої зони, що визначені МОЗ 
Заборонено Дозволяється Вимоги 

- допускати до 

роботи персонал ЗО 

без засобів 

індивідуального 

захисту (далі – ЗІЗ) 

та без проведення 

температурного 

скринінгу; 

- допускати на 

робоче місце 

працівників із 

ознаками

 гострого 

респіраторного 

захворювання або з 

підвищеною 

температурою тіла 

понад 37,20С; 

- допуск до ЗО 

сторонніх осіб, а 

також батьків та 

осіб, які

 супроводжують 

здобувача (крім 

дітей з інвалідністю); 

перебувати без 

маски у ЗО (окрім 

уроків/занять); 

- використову

вати багаторазові

- відвідувати заклади освіти 

здобувачам освіти 

 у  звичайному режимі; 

-вхід до приміщень закладу 

дозволяється при наявності захисної 

маски чи респіратора. Захисні маски 

можуть не використовуватися під час 

проведення занять у навчальних 

приміщеннях. Під час пересування 

приміщеннями навчального закладу 

використання захисних масок чи 

респіраторів є обов’язковим.  

Для учнів 1-4 класів вхід та 

пересування приміщеннями закладу 

освіти дозволяється без використання 

захисної маски або респіратора. 

пересуватися ЗО у масках відповідно 

до визначених маршрутів та графіків; 

- проводити уроки/гуртки/ секції 

на свіжому повітрі; 

- проводити культурні, спортивні, 

розважальні та інші заходи на свіжому 

повітрі відповідно до протиепідемічних 

вимог; 

організовувати роботу бібліотек, 

гуртків, секцій, позашкільних

 відділень, секторів відповідно до 

затверджених графіків з дотриманням 

протиепідемічних вимог; 

- проводити лабораторні заняття у 

- проводити температурний скринінг працівників школи при 

вході до закладу; 
при появі підвищеної температури тіла понад 37,2С або ознак гострого 

респіраторного захворюваня вдома, співробітник повідомляє свого 

безпосереднього керівника  та не виходить на робту , одночасно звертаючись по 

медичну допомогу.  
Забезпечити  усіх працівників закладу засобами індивідуального захисту із 

розрахунку  1 захисна маска на 3 години роботи. Засоби індивідуального захисту 

мають бути в наявності із розрахунку на 5 робочих днів, у т.ч. на 1 робочу зміну 

– безпосередньо на робочому місці працівника.  
- здійснювати опитування учнів щодо самопочуття перед 

початком занять з відміткою у спеціальному журналі; 

- організувати місця для дезінфекції рук на вході до ЗО та інших 

приміщень; 

- мінімізувати пересування учнів між класами/кабінетами; 

- розробити режим роботи ЗО:  

уроків, перерв між ними; графік допуску здобувачів освіти до ЗО, 

маршрути руху (розмітка на підлозі), використовувати запасні виходи; 

- забезпечити проведення окремих уроків/занять та позаурочних 

заходів на свіжому повітрі; 

- проводити провітрювання після кожного уроку/заняття (10 хв.); 

- проводити обробку та дезінфікування поверхонь у кінці 

робочого дня після уроків/занять; 

- організувати місця для збору використаних ЗІЗ, розмістити на 

території ЗО контейнери з кришками та поліетиленові пакети для збору 

використаних ЗІЗ. 

- мити руки перед зняттям та одяганням ЗІЗ; 

- забезпечити наявність у санітарних кімнатах рідкого мила,

 паперових 

рушників/електросушарок, антисептиків для обробки рук тощо; 



 (тканинні) 

рушники; 

- залишати 

самовільно 

місце самоізоляції; 

- приводити батькам 

дітей до ЗО без 

захисної маски; 

- використ

овувати м’які 

(набивні) 

іграшки, 

килими з довгим 

ворсом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харчування 

здійснювати 

мультипрофільне 

харчування 

(«шведський стіл») та шляхом 

самообслуговування; 

- перебувати 

працівникам їдальні 

без масок та 

рукавичок. 

спеціалізованих кабінетах (фізики, 

хімії, біології) та здійснювати поділ на 

групи при вивченні окремих предметів 

за умови дотримання епідеміологічних 

вимог (дезінфекція поверхонь між 

уроками, провітрювання 

приміщення); 

- проводити виробниче навчання в 

навчальних майстернях/лабораторіях з 

поділом на підгрупи за умови 

дотримання санітарно 

епідемічних вимог 

(прибирання, провітрювання); 

- організовувати гаряче харчування 

в їдальні за графіком за умови 

забезпечення відстані між столами не 

менше 1,5 метра, розміщення за столом 

не більше 4-х осіб; 

організація роботи шкільних буфетів, 

враховуючи вимоги дистанціювання та 

відповідно до графіків. 

Харчування 

- -  організовувати гаряче 

харчування в їдальні за графіком за 

умови забезпечення відстані між 

столами не менше 1,5 метра, 

розміщення за столом не більше 4-х 

осіб; 

- -  організація роботи шкільних буфетів, 

враховуючи вимоги дистанціювання та 

відповідно до графіків. 

- -  проводити роз’яснювальну роботу  (інструктажі) щодо дотримання

 учасниками освітнього процессу правил 

особистої гігієни; розмістити інформаційні матеріали; 

- розробити алгоритм дій на випадок надзвичайних ситуацій та 

ознайомити з ним учасників освітнього процесу; 

- забезпечити медичні пункти: безконтактними термометрами, 

дезінфікуючими та антисептичними засобами для рук, ЗІЗ; 

- обладнати спеціальне приміщення для тимчасового ізолювання 

хворих; 

- ізолювати учнів у разі виявлення гострої респіраторної хвороби; 

- забезпечити організацію централізованого збору використаних 

засобів індивідуального захисту, паперових серветок в окремі 

контейнери з поліетиленовими пакетами з подальшою утилізацією;  

- забезпечити проведення навчання працівників щодо 

одягання та знімання засобів індивідуального захисту, їх утилізації. 

- забезпечити дотримання обсягів домашніх завдань у ЗЗСО 

відповідно до нормативів ДержСанПіНу: витрати часу на виконання д/з не 

повинні перевищувати у 2-му класі 45 хв.; у 3 класі - 1 години 10 хв.; 4 

класі 

- 1 год. 30 хв.; у 5-6-му класах - 2,5 години; у 7-9 класах - 3 години; у 10-12 

класах - 4 години. У 2-4 класах не рекомендувати задавати домашні 

завдання на вихідні та святкові дні; 

- не перевантажувати учнів 

ознайомити батьків/осіб, які їх замінюють, з правилами, яких слід 

дотримуватися в умовах карантину (Регламент); 

-  проводити роз’яснювальну роботу серед батьків щодо особливостей 

організації освітнього процесу, у тому числі шляхом розміщення 

інформації на офіційному веб- сайті, соціальних мережах тощо.  

 


