
ДЕIIАРТАNIЕНТ

вiдО| .0з.2о2I

Про органiзацiю роботи закладi
тип:iв та фlорм власн<lстi Ж

1.1. функцi<lнуван]пя зiакладiв

ITltl жI{тоvIирсько][ MICIlKoi
д_кАз

м. Житrэмир

рАд(и

Jф !ъ

освiти Bc:ix
pcbKoi

об' еднаноi територiальноТ
з 03 березня 202| рок)/

Вiдrовiдно до постанови
J\Ъl2Зб пПро встано]влення

нету MiHicTpiB Украiни вiд 09 грудня; 2lJ20 року
карантину та запровадженЕя обмеж5rва"льних

протиепiдемi.lних зiлход(iв з запобiганнrl поширенЕя на територii УкраiЪи
гсlстроi респiраторноi хвор<lб
Со'V-2>, в ре/цакцii .посr:ановlа

COVID -19, с-причиненоi коронавiрусолл SARS-
.Кабiнеry MiHicтpiB Украiни вiд |7 лю:гого 202I

року J\b l04 <Про внеOення iH до деяких a.KTiB Кабiнету MiHicTpiB У'кtrlаiЪи>,

рiшtення позачергового ,Щержавно[ KoMicii з питань тех]t{огенно-

екологiчноi безпеки та айних сиryацiй .вiд 01 .0З.2021 року, протоI(оJr J\Ъ 8,

рiшtення сlбласноТ Kc,Micii з гI техноге)н:но-е](ологiчнr<ri бtэз.пеки т& нодзЕlи,lайних
слrт,уацiii lзiд С)|.0З.2О21 року, п }l'9 6, з м€:тою впорядкування роботи закладiв
освiти з 0З березня 202|.1 роllу

НАКАЗУ,Ю:

iB освirги власностl:
з 0.3 вiдвiдування закла,цiв освiти

здобувачамп ocBiTlr форми BJIacHocTi, KpiM здобувачiв :rакладiв

дошкiльноi освiтп, учнiв 1-4-, закладiвi загlльноi середньо[ освliти;
1 .2.забезпечи,ги но})(ильн€ протиепiдемiчних заходiв у заклiцirх освiти
на перiод карантиtI),у зв'язку KopoHaBipycH<li хвороби (COV][D- 1 9),

ЗаТВеРДЖеНИХ ПОСТаНОВrОЮ Г
22.08.2020 J'Ф 50;

державн(rго санiтарного лiкаря }/щlаiни вiд

1.З. забезпечити д,отр]iIманIш вано]]о MiHicTepcTBoM освiт_и i науки

УкраТни аJIгс)ритму дiй Kepi у разi Еlиявленtш у здобувачiв освi,ги таlабо

працiвникiв ЗЗСО ознак госц)о раторногrr захворювання (додаток Jф 1).

никам за освiти забезпечити:
)иманням ftосилених протиепiдемiчlrи.к заходiв

у вiдповiдноотi до вимог Головного санiтарного лiкаря Украrни вiд 22.

09. 2020 року J',lb 55 ,кПро

дошкiльноI с,свiти ,на перiо,l1

прrrтиепiдемiчних заходiв у заклад€ж

ну у зв'llзку з поширенням корrэнiлвiрусноТ

хвороби (CO'/ID-19);
iнструктажiв дjIя працiвникiв щодо засодiв
та дiй у випадку захворювання, лоlриманнrl

|.2. проведення цо,

пр<rфiлак,гики, проявiв

вiд

]пман
:tп

lliB

алгоритму дiй пiд час режиму



1.3" наявнiсть на сайтiах в у рOздiлi <режим р,сбот.и закладу)) iнlфсlрмацii
щодо режиму роботи закJI
здiйснення осlвiтнього процеOу
спiвпрацi, прсlведення дOда iнфорплуванIш батькiiв ви.хованцiв.
3. Керiвни HbOl ,оС На Irерriбд робот.лл в 1ry6"u1q
встановленоi (червоноi) зони з З.OЗ.2021 року забезпечити:
З. 1.дотримання заборони HrI масови)( заходiв та вiдвiдуванЕtя за.кладiв
освiти iT здобувачами, зазначен
3.2.провеленн:я iнфrэрм,ування

у п.l;

дистанцiйног<r режиIчIу роботлr;
З.З.провеlцення у заI(ладах профiлактичн]пх та дезiнфекцiйних за>lоl(iв щодо
запобiгання пOширеI{ню коро]на русу COVID-I9l;

1

З.4.|. у разi ви,Iвлеl{ня батькiв щодо невiдвiдування ik дiтьпли закJIаду
освiти на перiод rэi <<червоноi) зони органiзувати дJIя цих 1^rHiB
проведення консультацiй з
який погодитIл з бать,ками;

предметiв у прийнятний для них. с;посiб,

З.4.2. з метою уникненЕIя
класнi кiмнати та кабiне:ги
ступенiв;

иХ скУпчень ро:]веденЕя 1,.lHiB 1-4-x класiв у рiзнi
освiти, викор]астовуючи примiщення п]:к()ли II-ПI

З.5.викоl{€tннrl ocBiTHix п закладiв освiти д.гlя учнiв 5-11-х класiв шляхом
оргiлнiзаIдiТ освiтньсlго п iз використанням технологiй дист,аrrцiLйного
навчання, що не пер)едбачае в ня закла,]1iв освiти if здобувачами, а також
виконання пр:rцiвниIсамиt в освiти iншоi роботи (органiзацiйно-пе,цагогiчноi,

профiлак],ики, проlrвiв
працiвникам пам'ятки

методичноi тощо);
3.б.на саЙтi з€лкJIаду :забе,зпеч

процесу;
З.7.на сайтi закJIащi розlмi
рек()менlrацiТ для батькiв з
З.7.I. при ор.ганiзаu,ii ocBi
взаемодiю вчи:телiв з )п{н:ями;
З.7.2. створити умоЕlи для
осiб з особливими освiтrliми
програми розвитку;
З.7.3.забезпечити реlryля:рне lзi

здобувачiв освjти та працiвникiв щодо за<одiв
и та дiй у випадку захворювання, наданЕя
дотримання режиму самоiзоляцiТ в )rMoBaJ(

нфвнiсть iнф,ормацii про оргшriзацiю освiтнього

процесу забезпечит,и реryлярну та зплiс;товну

ня повноцiнноi 1"racTi в освiтньопtу процесi

урахуванням iндивi.rцуir-пьноi

навчання yrHiB, а також за

з сlбов'яз,ковим

результатiв
потреби.надати iM пi;цтрлмку в вi,гньому процеrэi;

З.7 .4. забезпеч,ити викорI{стан.Ея ilнrlrих зrасобiв ксlмунiкаrцii, дlэст,упних дляt у,чнiв, якl
Не IvIOЖY']]b ВЗЯ'ГИ УЧаС)ТЬ У'С ому режимi взасмодii з поважних прич]ин.
З.8. Класним к:ерiвникам 5-1l- х клiесiв:

- iнформувати батькiв учнiв 5-11-х класiв про органiзацiю rэсвiт,нього
процесу,га врIкорис,]гання iй дистанцiйного навIIання;

з.4



навчання за /цистан]цiйними l ви](онання запропонованих зiав,цань з
метою опанування навч€tльни.к ]рiвня вiдповiдних Щержавних стаl+дiлр,гiв,

- трима]ги зв'язlок зl , яким органiзоtвно педагогiчний патронtа)с т,а iншi
форми навчан,ня, та ix

- у кJIасних кс)муЕriкацi

роботи на шкiльном|у са,йтi;
- гIровоlIити рсlз'ясню

викорисl,ання систем и елlектрон

црупах розмir:rryвати iнформацiю щодо €tлtгоритму

роботу iз здобувачами освiти про обо.в'яlзковiсть

освiти
р(эжиму

шо.пiтики

вiдаrыrrлх::

освiти Жиr,омирськоi MicbKoi р4ди шJIяхом
листування;

шJIяхом використЕtння iHcTpyMeHTiB i r:ехнсlлогiй

за допомогоrю дистанцiЙних технологiЙ в

краiни вiд |9.02.2021 року J\b 1/9-89 <IЩодо
в закладах прrофесiйноi (професiйно-r,е>rнiчноi)

З.9.запровадж,ення,цисr:анцi
вiдповiднtэ до Мет<lдичних

режим}, ро(5от.и пtrl:лцiвнlл,кiв заклацiтl
iй щодо встановлення гн)лкого

робочого час]/, затвiэрд)кених: MiHicTepcTBa працi ,га соцiальноi
УкраiЪи вiд 0z[ жовтIIя 2006 J\b З59;
3. l 0.приз)rпин,ення проведення
3. l l. визначенrня працiвlrикiв. .

прийсlму громадян;

3.11.1. за опрацювання
адреси;

ii, що наJIходить через офiцiйнi rэлекlгроннi

З.l1.2. за утрIrмання приrмiщен та будiвель закJIадiв освiти;
lIотриманням здобувачами освiти та працilзникамиЗ.Т2. контроль за неухIrльним

закладу правил гiгiенлл, в '1Dистанням засобiв iндивiдуагlьного зiлхI{с:гу та
уникнен]{rtм масових скупчень;
3.1З. листуваlIня з

З.I 4. щоденне iнфорrrлування енту ocBiTpt про форми органiзацii о,овiтнього
процесу вiдповiдно до ступенiв
хв. щоденно з€l посиJтанЕtям

аншI (заповнення i Google -таблицi дсl 9 гсlд.15

h ttps ://docs.google.com/docu t/d/l AYLu 7q58l7q kCSaOj iбХSОА3 Т-
e5Sm Fvt D43qyo4o hA/ed iit? aring

bHol
4. 1.органiзацiпэ освiтlпьоrrэ п
дистанцiйного навчаI{Ея;
4.2. визначення елек:тро]llних THix pecypciB та онлайн - порталiв для сlрr,анiзацii
освiтнього процесу з B.иKoplI ням технологiй дистанцiйного навчаIIня (лист
МОН Украiни вiд 19'.05 .2020 '64З-20 <Про ]Iадання органiзацiйно-мtэтодIлчних
рекомендацiй щодо
позашкiльнiй ocBiTil>) ;

4.3.оприлюднення irrформацiii роботи закrrа,дiв позашкiльноi ocBiTll у, п:ерiод
обмежув€Lltьни.х проr:иепiдемi,rн х за<одiв з 0З березня 2021 року Hta сайта<,
i нфсlрмаrl,iitнпl стендiах зirк.шадi ,у соцiальних меl)еж:ах тоlцо.

вникам
5.1. органiзацiю оrэвiтlпього
MiHicTepcTBa освiти i rrауки

роlцесу здrэбувачliв освiти у lзi;ц_повiдност.i до лIlста

органiзацii ocBiTHboгo процесу
освiти з 24 лютого 2021 року>;
5.2. проведення додатково.[ 'яснюва.пьноi роботи, з колективами закладiв

П(ПТ)О т,а IIроведенняt не заходi.в, спрямованих на мiнirrцi:lацiю
безпосерс:днiх фiзичних KoHTar:Ti мiж учасник€lмlа освiтнього процесу;



5.3. своечасне роз]иiщ(эння
виробничоi практик]и, о]рган.
закладiв Г(Пl)О.

ii щодо освiтнього процесу, проходлtення
ii перебування )/ цртожитках на офiцiй]ник 0айтах

А.м. lH:KJl
lпи забезпечиlги:

6.1. дотримання пllотиепiдемi заходiв при
проведенFIя к:омплекснсli пс го - педагогiчноi

19;

вiдвiдуваннi IРЦ зl ]метою
оцiнки розвитку дитини та

надання к,ореl:цiйно - розвитк(э послуг;
6..2.провrэд(ення у IPt{ пllофi них та дезiнфекцiйних заходiв щодо зiitпrэбiганшц
поширенню K()poнaBipycy CO'VI

працiвниками IPI_{ Hrl роlбочоплу

8.

6.3. листу,вання з освiти Житомирськоi MicbKoi ради, ресурсним
освiти шляхом використанняt системицентром пiд,гримки irl

електронного листуванн.я;
б.4.проведення особистого пр

заходiв;
йому громадян з дотриманням протиепiд,ешлiчних

6.5.визначення та затве,рджен перелiку осiб, llKi можlr:гь праIдювати диrэтiлнцiйно,
забезпечивши при цьомy належ ,[результа,ги роботи;
6.6.надання i,нформацii праu;i IРЦ грс)мадянам за допомогою ,цоступних

засобiв зв'язку, та телеколrrунi
6.7.належнi технiчlнi та гiенiчнi умови для виконання роботи

7. осlзiти
зд,lй снюrlати навчillrьно-п{ето :лабезпечення,цистаrlцiйного tIавчання:
7 .I. надавати рекомендlацiТ з, закла.ца)( ()с|вiти

щодо викориtстаннrl еJIектр()н iнфсlрпtаrдiйно-
комунiка.цiйнIчrх (циф ро,вих ) при органiзацiТ дистанцiйного навI{ання;
7.2. проводити онлаiiн зiаняття педагогi.{ними працiвникаIуIрI щодо орг:лнiзсrцii та
проведення навч€lльни]к
внутрiшнього монiтори.нry

, оцiнюванюI результатiв навчання yrHiB,
i дистанrцiйног,о навiчання, кOоI)д,иrrацii

(модерацii) дистанцiiiноl,о в закладi освiти, правил безпечноТ пrэведiLнки в
мережi Iнтернrэт пiд час ilн<rго нilвtlання,гощо.

ь ,цис,ганцlиного н,авчан]{я в
ocBiTHix pecy,pciB, ocвi,THix,

т.м забезпечити:
8. 1 . запровадження дис:танцii режиму р<lботи працiвникiв вiдпrэвiдно до
Методичн]их рекомеlндаr{iй встановленЕя гнrIкого режиму робо.rого часу,
затверджених н8к€Lзом I\4iHi прiлцi та ссlцiаrrьноi по.пi,гики YKpaiiHlr Bizl 04
жовтня 2006 року Jф 359 та IuI за згодою праuiвниltiв с:гру,ктурних пiдроздцiлiв
вlдпустки;
8.2. визначення та
забезпечивши при

затвеt)джен перелiку <rсiб, якi можуть працювати дистсtнцiйно,
цьому наJI i резуль:гати робlэти;

8.З. надання iнфорплацir працi иками с,rрукт},рних п.i2lрозд[;riв |ромЕцj[нам за

ДОПОМОгоЮ до(сТУПних заrсобiв j[зк:у та :геJtеком),нiк:ацiй:,
8.4.належнi r:ехнiчнi т,а сан ilгiснiчнi уN{ови длrI виконаннrI роботи
працiвникilми cTpyкTypHlax пi

,.м.

ро(5очомlz Micui;
iлiв департzlпd()нту освiти пiд час переб,ування на



8.5.посилити контрOль за

режимом у адмiнiсцlативнiй бу,
9. Контроль за ви]конанням.
департаменту Коlзтуненко
Кошевич Р.Л.

.Щиректор

Заступник Де]IаРТilI\,IеНТ)'
р.л.

о-профiлакl,ичними з€lход€lми та пропускним
департаменту освiти.

покласти на першого заступника дI{рrэцl9рп
та заступника директора деп,артаменту

В.В.,z\рендарчу,-к



!одатоll М 1

ндований алгоритм дiй KepiBHиKa ЗЗСО
у разi виявлеII у здобувача tlсвiти Talalýo праu,iвника ЗЗrС() 0знак

го респiраторного захворювання

постан:овою
22.08.20110 Nь 50
перiод карантину у
19).

зазначенот
порядок lзiд
захворюванн:п, вiд
процедуру iнфорr\,I
консулът]/вання з Еtи
здоров'я для прий
ба,гъками або

зв'язатися з
стандартнlIми
безпеки пJэи дtог.гr,sдi

дотримуватиая необ
У разi, якщо

уповноваж:ена особа

оловного державного санiтарного лiкаря Укрrаiни вiд
верджено Протис:пiдемiчнi заходи у заклада>i сlсвiти на

'язку з поширеl{ням KopoHaBipycHoi хвороб,и (covrD-

KepiBHllK З:tС в межах компетенцii мае забезпечитш виконання

щодо направлlення iв/педагогiв/пршliвникiв до закладу охороьtи здоров'я.

I. Д;ii KepiB ззсо у разi виявлення у здобувача освiти ознак
гострого респiратсl з8хворюванiня

i. У' разi вия ня у здобувача освiти ознак гострого рес:пiра,горного
зах.ворювtlння, до п iB або i.пших законних rrредставникilв,дитини,
здобувачi освjiти знах
направлення i.K додOм

в масках постiйно до вирiшення питалЕ(я щодо
чи закладу о>lорони здоров'я.

2. l[o пlэи вlдгI iдного рirшення необхiдцо нiшр€lвити lздrэбувача
освiти до сшецiальнiо
закладу ocBiT;и (ним

ого llримiщення ЗЗСО в суцроводi працiвника
]vIOiKe бути меди,чний працiвник закладу або, в разi

вiд,оу1119"r:i мrэдичн п iвника, клllсний керiвник або iншиil працiвник
закладу (дцалi - особа), визначений керiвником :заIiлсrду або
його заст)/11ником) поi:rформувати батькiв (iHmllx зaкоЕних
представникiв). в тому, lцо батьки здобувача ocBiTla знають, як

. .що почажу нirвчаJIьного року необхiдtlо визначити
rя осiб, у яких виявлено ознаки гострого респфаторного
ших здобувачiв освiти та праrдiвникiв ззсо, а також
ан.ня. батькiв (iнших законниХ предсl]авникiв) та
и i сiмейними лiкарями/органuм, уор""лiн.ня охороЕою
ття узгоДженогО рiшеннЯ щодО направле.ння дiтей (з
и, якi ik замiнЯють) додомУ або (за нiUIвнос:гi пiдстав)

ою особою. IИ особа ма€ бути забезпечена
и зil(исту, а таl{ож повинна дотрим}в&тис.я заходiв

осqбами з пiдозрою Еа COVID-19: носити маску i
оi дистанцii.

итина HaJuIKaHa i болiсно переживас власниii стан,
заспокоiти ди,гину i за"пишатися з нею в 0кремому



примiщеннi, що дOбре
дистанцii.

3. Медичний ]I

екстрене повilдомлення
до лаборатор]ногOrt{

4. Медичний п
випадOк в жу;рналi

j'. Медичн;ий
та.i'або сiмейному, лiк
прибут:я батькiв вiдп
!л;iI госпiталгiзапii шIв
стацiонару.

6, Медичн.ий
еIIlдемlолог€liltи

розслiдуванняг i
якi разом знаходил
якi знах,эдиJtися
якl контактуваJIи jB

7. HixTcl з шрацiltн
упOвнов€Dкена особа, якi
виIIадком CO''YID-19, н,е
кого пiдозрюютr, ССlV
обов'я:зок заклад), освi:ги
CovID- l9.

Ili. Дii керilвника
SARS-CoV2 у здобувача

У разi отриi/rання п
здобувача освiти необхi;цн

l) нашр€lвити
(згiдно з ,Щодатком 2
хвороба (COV]iD- 1 9)>) на

2) заtiезпечити п
прибирання примitцення

3) для класу/;групи,
процес :}а допомогOю техн

4) якщо зiахвtt

директор школи може при
за дошомогою тех,нологiй
закладу освiти в
чи кiлькох класах;

5) медичниii
спiвпрацювати з
епiдемiс,логiчнrэго ня.

вiтрюеться, не знiмати маску i дотри:м)ватися

iвник або уп()вноважена особа мае наlliслати
0!у" 058/о про пiдозру на iнфекцiйне захвOр}овання
(вiдповiдного йоl-о пiдроздiлу).
iвl*ик або уповIIоважена особа закладу рееструе
tцii форми 060/о.
вник або уповнOв€л"жена особа телефонуе батькам

виклика€ (за llотреби) швидку допомо.гу, пiсля
з ними дитину додому. За наявностi показань

медична l{опомога дост€lвляе ди:гипу до

iвник або уповноважена особа спiвпlэацюе з
центр,/ в ходi епiдемiол,огiчtлого

iM визнirчати ](олiо контаIс-гни>l сlсiб:
у шкiльному TJ)aHcпopTi;

м в одному примiщеннi (класi);

KiB ЗЗСо, у толdу числi медичний працiвник чи
Iiкуються пiдозр.iлим випадком або пiдъвердlкеним
tae права розгол()шувати iMeHi хворого або того, уD-l9, зодля збереження лiкарськоi таелdницi.._ запобiгапа бу,пiнгу та стигматизацiТ у зв'l{зку з

у разi от|}иманнrl по:}итпвного тOсlгу }la

результату тестуванЕя на SAR.S-CoV2

му на самоiзоля.цiю контактних осiб (класэ групу)
Стандартiв медичноi допомоги <<KopoHaBi;pycHa

,{ днiв.
чергове проведення дезiнфекцii та геЕерi:шьне

коли/класу, caJlo}ty шкiльного автобуса тош(о;
пере>еб.увас: на с амо iзо.ля rцiТ, органiзувати ocrriTнiйереб,увас: на самоiзо.ляrцiТ, сц

iй дист,аlлцiйного навч.lння,;
я на COVID-l9 п:iдтвердилося i в контактних осiб,
iняти рiшення про органiзацiю освiтнъого прOцесу
дистанцiйного н.авчання для кiлъкох класill ttбо

п{а€

хrэдiiд
пр
еп

вник закладу або уповнов:Dкена
мiологами лабораторного центру

особа
в



III. Як:що на ClO
необхiдно:

l ) праlliвн;ики
лабораторно пiдтвер
робот;g та неrliдкJIQдно

2) якщсl те
час рсlботи, BiH ма€ н
За,КЛаДiУ ОХОР,911Ц З,ЩОрОrВ'

Taki небезпечнi сим
клiтцi, температура, яlсу
шкiри" повторне бл
попередивши медtикiв, щ

поза гlэафiкоьt

IiV. Iнформува
COVID-I9 у:3ЗСО

I1ерекоtrайт,ася)
вiдомоо що HixTcl не
кашель, нехtи:ть. .Перек:о
ВДtсМ8, яКЩо

[Iопросiiть, у
вчител iвlпрач,iвниrкiв
вчителя/медичного п,

}{агалуiiте
небезпеку COVID-I9 .га

мити руки, уника]:и скуп

телефоном 8бr0 онпаЙн,

дорослих та дiтей (
примiщення).

закликайте
н ебезпrэчних с:имптомiв.

ID_l9 захворiв учитель, iнший працiвник: ЗЗСо

якi перебували у KoHTaKTi з особами, в яких
о зilхворюваннj[ на CoVID-l9, не вихOдять на

за медIIчною дOпомOгою;
кашель, нежит,ь у працiвника школи з'явIллися пiд

о зtUIиши.ти закJIад освlти l звернутися до
за медичною допомогою; якщо ж у нього вI,1н,икли

, як задишкq частий сухий кашель, бiль ;g rруднiй
о знизити, виражена блiдiсть чи сикюшlriсть
необхiдно викликати екстрену д:оп,оIuогу,

е пiдозра на COVID-l9
l/ примiщеttнi, дt: rщивOя хворий, вчителLl'працiвник, провести

та дезiнфекцiю поверхонь.

у,часникiв ос,вiтньогсl прOцесу про виlп:lдок

слiд

працiвникам заtiладу освiти
l вiдвiд,увати шI(олу, якщо

: та батькам ]шк:олярiв

у нього температура,
що мtlють заJtиttlатисяайтеся, що воIrи розумiютъ,

з хворим.
пiдозри, контакту чи хвсlр,эби на

псlвiJIомлятиi батъкiв 1"lHiB
iнiстрачiю.

икам школи та батькам 1^rHiB про
необхiднiсть до:цримуватися дистанцii,
ння людей, провiтрювати примiщення.

ГIояснюйте, як зменшити fifрtэс: бiльше спiлкуватися

CovID-19
Пр,о це

<rсобливу

рiэг)/лярно

з рi,цними
улюблен.ами cпp€tBElI\{и.

ГIорачы:е батькапл, зробити родиfilIе помешкання безпечпilшиtм для
лярно дезiнфiкувати п,оверхнi й провiLтрювати

до лiкаря/лiкарки телефоном у pa:li пOяви


