
 

ПОГОДЖЕНО 

рішенням педагогічної ради 

Лешнівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

29.08.2021 р. № 10 

 

 

 

 

 

                  ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказом Лешнівського ЗЗСО І-ІІІ ст. 

від 02.09.2021 р.  № 66 

    Директор школи                  М. Р.Шаркевич 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 
 

Лешнівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів  

в умовах карантину  

на 2021-2022 н. р. 
  

  



І. Загальні положення 

1.Цей регламент (далі Регламент) визначає протиепідемічні вимоги до 

закладів освіти, виконання яких спрямоване на запобігання ускладнення 

епідемічної ситуації та гарантування безпечного перебування усіх учасників 

освітнього процесу в закладі освіти, який функціонує в умовах карантину. 

2.Документ розроблений на підставі чинних законодавчих та нормативних 

актів: Постанову КМУ від 22 липня 2020 року №641 « Про встановлення 

карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на 

території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби  COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-Cov-2», Постанову Головного санітарного 

лікаря України від 30.07.2020року № 42 «Про затвердження Тимчасових 

рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в 

період карантину в зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-

19), лист МОН України від 05.08.2020року №01/9-420 «Щодо організації 

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

лист МОН України від 29.07.2020 року № 1/9-406 «Про підготовку закладів 

освіти до нового навчального року та опалювального сезону в умовах 

адаптивного карантину», наказ МОН України від 21 листопада 2016 року 

№1400 «Про затвердження Положення про функціональну підсистему 

навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних 

ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи 

цивільного захисту». 

3.Керівник закладу освіти є відповідальним за дотримання вимог цього 

Регламенту. 

 

 ІІ. Протиепідемічні вимоги до створення безпечних умов перебування 

дітей та працівників у школі. 

 1. Керівник закладу освіти зобов’язаний: 

Здійснити оцінку ризиків щодо спроможності закладу освіти забезпечити 

належне виконання заходів, спрямованих на запобігання ускладнення 

епідемічної ситуації внаслідок поширення коронавірусної хвороби (СОVID-

19).  

   Наказом по закладу освіти: 

- організувати та забезпечити проведення усіх необхідних 

протиепідемічних заходів;  

- розподілити обов’язки та призначити відповідальних осіб; 

-  затвердити графіки проведення протиепідемічних заходів. 

   Організувати роботу з персоналом: 

- забезпечити дотримання маскового режиму працівниками школи; 



- перед початком занять проводити температурний скринінг усім 

працівникам школи; 

- не допускати працівників, у яких при проведенні температурного 

скринінгу виявлено температуру тіла понад 37,2 °С або ознаки 

респіраторних захворювань до виконання обов’язків; 

- тимчасово відсторонити від роботи осіб із групи ризику, визначених 

відповідно до Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба 

(СОVID-19)», затверджених наказом МОЗ України від 28.03.2020 

№722, або за письмовою згодою працівника дозволити йому 

працювати; 

На період карантину заборонити: 

- використання багаторазових (тканинних) рушників; 

- використання м’яких (м’яконабивних) іграшок; 

- використання килимів з довгим ворсом; 

- проведення масових заходів (вистав, свят, концертів) за участі дітей 

більш ніж одного класу та за присутності глядачів (відвідувачів); 

- проведення батьківських зборів (окрім тих, що проводяться 

дистанційно). 

 

2.  Працівники школи зобов’язані: 

     - регулярно мити руки з рідким милом або обробляти їх спиртовмісними   

антисептиками не рідше ніж раз на 2 години та після відвідування 

громадських місць, використання туалету, прибирання, чхання, сякання, 

кашлю, витирання очей, причісування, у будь-яких інших випадках контакту 

в процесі роботи з предметами, які можуть забруднити (контамінувати) руки; 

    - утримуватись від контактів з особами, що мають симптоми респіраторних 

захворювань – кашель, лихоманку, ломоту в тілі тощо; 

   - самоізолюватись у разі виникнення симптомів респіраторнихзахворювань. 

 

 

3.  Працівник харчоблоку забезпечує: 

    - підтримку постійно діючих процедур, які базуються на основних    

принципах системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР); 

дотримання вимог організації оптимального питного режиму в закладі 

освіти; 

    -при прийомі продуктів харчування та продовольчої сировини до закладу 

освіти мінімізує контакти з постачальниками (визначити окреме місце 

прийому продуктів харчування та продовольчої сировини, забезпечити 

заміну засобів індивідуального захисту, санітарного одягу та обробку 



приміщення невідкладно після прийняття продуктів харчування та 

продовольчої сировини); 

   - доставку продуктів харчування та продовольчої сировини в приміщення 

харчоблоку перед початком процесу їх обробки, приготування та видачі; 

   -приймання їжі працівниками харчоблоку закладу в спеціально відведеному 

приміщенні після закінчення технологічного процесу приготування страв та 

їх видачі з харчоблоку для харчування дітей; 

   -використовування окремого обладнання для сирої та готової продукції; 

   -миття та дезінфікування столів, ванн, інвентарю після закінчення роботи; 

   -прожарювання металевого інвентарю після миття в жаровій шафі; 

   -дотримання графіку видачі їжі з харчоблоку та мінімалізацію скупчень 

учнів;         

   -щоденну заміну санітарного та спецодягу; 

   -обов’язкову обробку рук дезінфікуючим засобом після роботи з 

необробленими продуктами або зовнішньою тарою, при зміні технологічної 

операції, після відвідування туалету. 

 

4.  Двірник   школи : 

- 2 рази на день, у тому числі вранці за 1 годину до приходу учнів 

забезпечують: 

   -обстеження території на наявність небезпечних для здоров’я дітей 

предметів; 

   -у разі неможливості термінової ліквідації загрози огородження 

небезпечних місць та вжиття заходів щодо недопущення до них дітей; 

   -вологу обробку поверхонь обладнання на спортивному майданчику та 

дитячому майданчику. 

 

5.  Батьки  здобувачів освіти  закладу освіти: 

   -проводять термометрію та оцінюють стан здоров’я дитини перед виходом 

із дому; 

   -при наявності ознак захворювання або підвищення температури тіла 

відмовляються від відвідування дитиною школи та попереджають про зміни 

в стані здоров’я дитини працівників закладу освіти; 

   -під час відведення дитини до закладу освіти та повернення дитини із 

закладу додому батьки мають одягнути засоби індивідуального захисту 

(респіратор або захисна маска одягнуті так, щоб були покриті ніс та рот); 

   -несуть персональну відповідальність за правдивість інформації про стан 

здоров’я дитини; 

   -дотримуються розробленої Пам’ятки  (додаток 1) 



 

Регламент роботи Лешнівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів  

в умовах «зеленого» рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19 

 

1. Працівники закладу  освіти на місце роботи прибувають в 8.40, або за 20 хв 

до початку відповідного уроку. 

2. Здобувачі освіти навчаються у закріплених за класом кабінетах ( крім 

інформатики, трудового навчання, фізичної культури; лабораторні роботи 

фізика ). 

3. Розклад уроків: 

 1) 9.00 – 9.45  (10 хв) 

 2) 9.55 – 10.40  (30 хв) 

 3) 11.10 – 11.55  (10 хв) 

 4) 12.05 – 12.50  (10 хв) 

 5) 13.00 – 13.45  (10 хв) 

 6) 13.55 – 14.40 ( 5 хв.) 

 7) 14.45 – 15.30  

 

4. Місце входу в заклад освіти для здобувачів освіти через центральний вхід  

1 корпусу з дотриманням дистанції для  учнів  1-4 класів  та  педагогічних  

працівників,  через  кімнату  школяра  вхід для  учнів  10,7  класів. 

5. Місце входу в заклад освіти  ІІ корпус для здобувачів освіти  5,6,8,9,11  

класів з дотриманням дистанції .  

6. Розмежування шляхів пересування здобувачів освіти по закладу з 

визначенням певних обмежень не передбачено. 

7. Шкільну їдальню відвідують початкова ланка з 10.10; середня і старша – з 

11.15. 

8. Часові рамки перерв між уроками залишаються незмінними. 

9. Навчання в одну зміну. 

10. Класи провітрюються під час перерв; коридори – під час уроків; спортзал 

і майстерня – під час перерв і при відсутності уроків; їдальня – до початку 

харчування, між 10.30 – 11.15 і після завершення харчування. 

11. Туалети дезінфікуються після кожної перерви. Класи — на великій 

перерві і після закінчення уроків. Коридори — на третьому уроці і після 

уроків. Місце збирання використаних масок  при вході. 

 

 

  



Регламент роботи Лешнівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів  

в умовах «жовтого» рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19 

 

1. Працівники закладу освіти на місце роботи прибувають в 8.10, або за 20 хв 

до початку відповідного уроку. 

2. Здобувачі освіти навчаються у закріплених за класом кабінетах (крім 

інформатики, трудового навчання, фізичної культури; лабораторні роботи 

фізика та хімія). 

3. Розклад уроків. 

         1) 9.00 – 9.45  (10 хв) 

 2) 9.55 – 10.40  (30 хв) 

 3) 11.10 – 11.55  (10 хв) 

 4) 12.05 – 12.50  (10 хв) 

 5) 13.00 – 13.45  (10 хв) 

 6) 13.55 – 14.40 ( 5 хв.) 

 7) 14.45 – 15.30  

 

4.  Місце входу в заклад освіти для здобувачів освіти через центральний вхід  

1 корпусу з дотриманням дистанції для  учнів  1-4 класів  та  педагогічних  

працівників,  через  кімнату  школяра  вхід для  учнів  10,7  класів. 

5. Місце входу в заклад освіти  ІІ корпус для здобувачів освіти  5,6,8,9,11  

класів з дотриманням дистанції  

6. Розмежування шляхів пересування здобувачів освіти по закладу з 

визначенням певних обмежень не передбачено. 

7. Шкільну їдальню відвідують початкова ланка з 10.10; середня і старша – з 

11.15. 

8. Часові рамки перерв між уроками залишаються незмінними. 

9. Навчання в одну зміну. 

10. Класи провітрюються під час перерв; коридори – під час уроків; спортзал 

і майстерня – під час перерв і при відсутності уроків; їдальня – до початку 

харчування, між 10.30 – 11.15 і після завершення харчування. 

11. Туалети дезінфікуються після кожної перерви. Класи — на великій 

перерві і після закінчення уроків. Коридори — на третьому уроці і після 

уроків. Місце збирання використаних масок  при вході. 

 

 

  



 

Регламент роботи Лешнівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів  

в умовах «помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19 

 

1. Здобувачі освіти навчаються у закріплених за класом кабінетах (крім 

інформатики, трудового навчання, фізичної культури; лабораторні роботи 

фізика та хімія). 

3. Розклад уроків. 

         1) 9.00 – 9.45  (10 хв) 

 2) 9.55 – 10.40  (30 хв) 

 3) 11.10 – 11.55  (10 хв) 

 4) 12.05 – 12.50  (10 хв) 

 5) 13.00 – 13.45  (10 хв) 

 6) 13.55 – 14.40 ( 5 хв.) 

 7) 14.45 – 15.30  

 

4.  Місце входу в заклад освіти для здобувачів освіти через центральний вхід  

1 корпусу з дотриманням дистанції для  учнів  1-4 класів  та  педагогічних  

працівників,  через  кімнату  школяра  вхід для  учнів  10,7  класів. 

5. Місце входу в заклад освіти  ІІ корпус для здобувачів освіти  5,6,8,9,11  

класів з дотриманням дистанції  

6. Розмежування шляхів пересування здобувачів освіти по закладу з 

визначенням певних обмежень не передбачено. 

7. Шкільну їдальню відвідують початкова ланка з 10.10; середня і старша – з 

11.15. 

8. Часові рамки перерв між уроками залишаються незмінними. 

9. Навчання в одну зміну. 

10. Класи провітрюються під час перерв; коридори – під час уроків; спортзал 

і майстерня – під час перерв і при відсутності уроків; їдальня – до початку 

харчування, між 10.30 – 11.15 і після завершення харчування. 

11. Туалети дезінфікуються після кожної перерви. Класи — на великій 

перерві і після закінчення уроків. Коридори — на третьому уроці і після 

уроків. Місце збирання використаних масок  при вході. 

 

 

  



 

Регламент роботи Лешнівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів  

в умовах «червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19 

 

1. Працівники закладу освіти на місце роботи прибувають при потребі в 

обмеженій кількості. 

2. Здобувачі освіти навчаються дистанційно в домашніх умовах. 

3. Розклад уроків. 

 1) 9.00 – 9.30  (30 хв) 

 2) 10.00 – 10.30  (30 хв) 

 3) 11.00 – 11.30  (1 год) 

 4) 12.30 – 13.00  (30 хв) 

 5) 13.30 – 14.00  (30 хв) 

 

4. Місце входу в заклад освіти для здобувачів освіти через центральний вхід з 

дотриманням дистанції. 

5. Навчання дистанційно. 

6. Розмежування шляхів пересування здобувачів освіти по закладу з 

визначенням певних обмежень не передбачено. 

7. Учні не харчуються. 

8. Часові рамки перерв між уроками збільшуються. 

9. Навчання в одну зміну. 

10. Класи, коридори, спортзал, майстерня та їдальня провітрюються за 

необхідності два рази в день. 

11. Дезінфекційні роботи проводяться два рази протягом дня. Місце збирання 

використаних масок на першому поверсі при вході. 

  



(Додаток 1) 

 

                                   До уваги батьків!!! 

 

З першого вересня школа навчається в новому форматі. 

Вхід в школу батьків, бабусь, дідусів з початком навчального року 

суворо заборонено. Ми дбаємо про безпеку ваших дітей. 

В школу заходять тільки учні, вчителі та персонал школи. 

При вході в школу, або в класі, обробляти руки антисептиком. Будь 

ласка, навчіть дитину користуватися антисептиком. 

При вході в школу, на перерві всі учні і вчителі повинні ходити в 

масках. На уроках маски дозволяється знімати. Забезпечте дитину масками, 

навчіть правильно ними користуватися. Якщо у дітей будуть маски 

багаторазового використання, то обов’язком мати герметичний пакетик 

(краще zip-пакет або папка на кнопці) один для використаної маски, інший – 

для нової чи запасної.  Для використаних одноразових масок в школі на 

першому поверсі розміщена спеціальна урна.  

Вчителям та персоналу обов’язково будуть щоранку проводити 

температурний скринінг. При необхідності скринінг буде проводитись і 

учням. Якщо температура буде 37,2° дитина разом із батьками повертається 

додому, ви звертаєтесь до лікаря. За умови  поганого самопочуття в класі 

учень повинен повідомити про свій стан здоров’я класного керівника. Ви, як 

батьки, зі свого боку в жодному разі не відпускайте дітей до школи з 

температурою 37,2°, головним болем, нежиттю чи кашлем. Тобто, з будь-

якими ознаками ОРВІ ви залишаєте дитину вдома!!! 

Навчання буде в одному класі, переходити в інші кабінети лише на 

уроки інформатики, трудового навчання, фізкультури та лабораторні роботи 

з фізики, біології та хімії. Забезпечення питного режиму в школі не буде. 

Тому в кожної дитини повинна бути своя пляшечка з водою. 

Використання багаторазових рушників заборонено, тільки одноразові 

Для того, щоб поїсти в їдальні для кожного класу також будуть відведені 

окремі перерви.  

Наголошуємо!!! Учні, які доїжджають до школи шкільним автобусом, 

обов’язково повинні бути в масках. 

Будьте здорові!!!!! 

 

  



«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

 

Директор школи _____ М.Р.Шаркевич 

 

 

 

Алгоритм дій директора Лешнівського ЗЗСО І-ІІІ ст. 

у разі виявлення у здобувача освіти або працівника школи ознак 

гострого респіраторного захворювання 

 

Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 

22.08.2020 № 50 затверджено Протиепідемічні заходи у закладах освіти на 

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

19). 

 

І. Дії директора школи 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 відповідного рішення необхідно направити здобувача 

освіти до спеціально відведеного приміщення ЗЗСО в супроводі працівника 

закладу освіти (ним може бути медичний працівник закладу або, в разі 

відсутності медичного працівника, класний керівник або інший працівник 

закладу (далі – уповноважена особа), визначений керівником закладу або 

його заступником) та невідкладно поінформувати батьків (інших законних 

представників). Переконайтеся в тому, що батьки здобувача освіти знають, як 

зв’язатися з уповноваженою особою. Ця особа має бути забезпечена 

стандартними засобами захисту, а також повинна дотримуватися заходів 

безпеки при догляді за особами з підозрою на COVID-19: носити маску і 

дотримуватися необхідної дистанції. 

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

уповноважена особа має заспокоїти дитину і залишатися з нею в окремому 

приміщенні, що добре провітрюється, не знімати маску і дотримуватися 

дистанції. 

3. Медичний працівник або уповноважена особа має надіслати екстрене 

повідомлення форми 058/о про підозру на інфекційне захворювання до 

лабораторного центру (відповідного його підрозділу). 

4. Медичний працівник або уповноважена особа закладу реєструє 

випадок в журналі реєстрації форми 060/о. 

5. Медичний працівник або уповноважена особа телефонує батькам 

та/або сімейному лікарю, викликає (за потреби) швидку допомогу, після 
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прибуття батьків відправляє з ними дитину додому. За наявності показань 

для госпіталізації швидка медична допомога доставляє дитину до стаціонару. 

6. Медичний працівник або уповноважена особа 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 медичний працівник чи 

уповноважена особа, які опікуються підозрілим випадком або підтвердженим 

випадком COVID-19, не має права розголошувати імені хворого або того, у 

кого підозрюють COVID-19, задля збереження лікарської таємниці. 

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

COVID-19. 

 

 

ІІ. Дії директора Лешнівського ЗЗСО І-ІІІ ст. у разі отримання 

позитивного тесту на SARS-CoV2 у здобувача освіти: 

 

У разі отримання позитивного результату тестування на SARS-CoV2 

здобувача освіти необхідно: 

1) направити додому на самоізоляцію контактних осіб (клас, групу) 

(згідно з Додатком 2 до Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна 

хвороба (COVID-19)») на 14 днів. 

2) забезпечити позачергове проведення дезінфекції та генеральне 

прибирання приміщення школи/класу, салону шкільного автобуса 

тощо; 

3) для класу/групи, яка перебуває на самоізоляції, організувати 

освітній процес за допомогою технологій дистанційного навчання; 

4) якщо захворювання на COVID-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) медичний працівник закладу або уповноважена особа має 

співпрацювати з епідеміологами лабораторного центру в ході 

епідеміологічного розслідування. 

  

 

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

необхідно: 

 

1) працівники школи, які перебували у контакті з особами, в яких 

лабораторно підтверджено захворювання на COVID-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 COVID-19 

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

поза графіком провітрювання та дезінфекцію поверхонь. 

 

 

ІV. Інформування учасників освітнього процесу про випадок COVID-

19   у ЗЗСО: 

 

Переконатися, що працівникам закладу освіти та батькам школярів 

відомо, що ніхто не має відвідувати школу, якщо у нього температура, 

кашель, нежить. Переконайтеся, що вони розуміють, що мають залишатися 

вдома, якщо контактували з хворим. 

Попросити, у разі підозри, контакту чи хвороби на COVID-19 

вчителів/працівників школи і батьків учнів повідомляти про це 

вчителя/медичного працівника/адміністрацію. 

Нагадати працівникам школи та батькам учнів про особливу небезпеку 

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

уникати скупчення людей, провітрювати приміщення. 

Пояснити, як можна зменшити стрес: більше спілкуватися з рідними 

телефоном або онлайн, 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. 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Регламент роботи Лешнівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів  

в умовах «зеленого» рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19 

Розклад дзвінків. 

         1) 9.00 – 9.45  (10 хв) 

 2) 9.55 – 10.40  (30 хв) 

 3) 11.10 – 11.55  (10 хв) 

 4) 12.05 – 12.50  (10 хв) 

 5) 13.00 – 13.45  (10 хв) 

 6) 13.55 – 14.40 ( 5 хв.) 

 7) 14.45 – 15.30  

 

 

 

Регламент роботи Лешнівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів  

в умовах «жовтого» рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19 

 Розклад дзвінків. 

  

         1) 9.00 – 9.45  (10 хв) 

 2) 9.55 – 10.40  (30 хв) 

 3) 11.10 – 11.55  (10 хв) 

 4) 12.05 – 12.50  (10 хв) 

 5) 13.00 – 13.45  (10 хв) 

 6) 13.55 – 14.40 ( 5 хв.) 

 7) 14.45 – 15.30  

 

Регламент роботи Лешнівського  ЗЗСО І-ІІІ ступенів  

в умовах «помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19 

Розклад дзвінків. 

  

         1) 9.00 – 9.45  (10 хв) 

 2) 9.55 – 10.40  (30 хв) 

 3) 11.10 – 11.55  (10 хв) 

 4) 12.05 – 12.50  (10 хв) 

 5) 13.00 – 13.45  (10 хв) 

 6) 13.55 – 14.40 ( 5 хв.) 

 7) 14.45 – 15.30 

 


