




1 крок
Рішення КМУ 

про завершення 

обмежень 

2 крок
Рішення місцевої влади 

шляхом прийняття нормативних 

документів щодо відновлення освітнього 

процесу в приміщеннях закладів освіти   

Наради РУО з керівниками ЗО 

щодо підготовки приміщень та 

їх роботи згідно з Регламентом

4 крок
Керівник закладу освіти 

створює комісію у складі: 

після завершення 

обмежувальних 
заходів, 

спричинених 

коронавірусом 

ЯК ДІЄМО?

Дії керівника закладу: 

5 
крок

вихователь/вчитель/

майстер виробничого

навчання Заступник директора 

з господарських 

питань 

Медичний 

працівник 

Узгоджує дані про стан 

здоров’я учасників 

освітнього процесу з 

моніторинговою групою 

Погоджує з РУО, ДОН, ГУ 

держпродспоживслужби в м. 

Києві дані про готовність 

приміщень закладів та учасників 

освітнього процесу до 

поверження в ЗО

РУО дає дозвіл на відновлення 

освітнього процесу в приміщенні 

ЗО з урахуванням в м. погодження 

ДОН та Держпродспоживслужби 

Києві 

6 крок

УСПІШНЕ 

ВІДНОВЛЕННЯ 

ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ 

ЗАВДЯКИ 

ЗЛАГОДЖЕНИМ 

ДІЯМ!  

Порядок дій 

після завершення 
обмежувальних 
заходів, спричинених 

коронавірусом. 

3 крок



Повертаються ті, 

кому дозволено 

(працівники/ 

вихованці, учні, 

студенти)

Заклади з великою к-стю уч. осв. 

процесу для уникнення скупчення:

• Відкривають усі запасні входи, 

виходи

• Розділяють вихов./учнів, 

студентів на різні входи за 

кількістю

• Змінюють час початку занять 

Напр. Початкова школа – 8:00
Середня школа – 8:45

Старша школа – 9:15

Батьки міряють дітям 

температуру перед 

виходом до школи

На усіх входах в 

заклад здійснюється 

повторний скринінг 

або опитування дітей

Пересування по 

закладу усіх 

учасників 

освітнього 

процесу чітко 

регламентований

Налагоджена 

система 

оповіщення у 

разі виявлення 

хворого

Обмеження 

заходів, які 

передбачають 

скупчення 

учасників осв. 

процесу

Не більше 30 

учнів в класі 

За необхідності 

– введення 

змінності 

навчання

Як працюватиме заклад освіти 

після повернення?



Як працюватиме заклад освіти 

після повернення?

Системне дотримання 
режиму провітрювання 
Графіки провітрювання
Графіки прибирання 
приміщень

Обмежується вхід 
батьків та інших 
сторонніх осіб

Батьківські збори –
ONLINE

Доцільність 
кабінетної системи
Після кожного класу 
провітрювання, 
знезараження

Роз’яснювальні 
заняття та 
«п’ятихвилинки 
здоров’я»

Введення 
електронних 
журналів замість 
паперових – БЕЗ 
ПОДВІЙНОЇ 
БУХГАЛТЕРІЇ

До групи ризику 

належать усі, хто 

перебуває в закладі 

освіти і має 

відповідний вік, чи 

супутнє захворювання 



Порядок здійснення  

дезінфекції 

у разі виявлення 

хворого

Підготуйте засіб для дезінфекції. Провітріть приміщення.Продезінфікуйте всі поверхні  
та підлогу у приміщенні (місці), де знаходився хворий. 

Дезінфікуючий засіб нанечсть на ганчірку (рушник) і протріть всі ділянки, якими часто 
користуються, а також поверхні у місцях загального користування.

Предмети з текстилю виперіть з миючим чи дезінфікуючим засобом. 
Килими, подушки, якими користувався хворий, не можна знову 

використовувати.

Усі ганчірки (рушники) і відходи після дезінфекції помістіть у спеціальний 
пакет. Використані одноразові халати, рукавички, маски помістіть у 
спеціальний пакет.

Усі відходи, що утворилися в процесі дезінфекції, утилізуйте 
окремо від інших побутових відходів. Прийміть душ і 
перевдягніться після дезінфекції. Провітріть приміщення.

Якщо протягом 14 днів у працівника підвищилася 
температура  та проявилися інші симптоми, йому необхідно 

самоізолюватися, повідомити мед. працівника закладу та 

проконсультуватися з сімейним лікарем

1
2

3
4

5

6



Правила, яких слід дотримуватися 
батькам або особам, які їх замінюють

Кожного ранку робити 

термометрію 

перевіряти наявність 

респіраторних 

симптомів

Якщо дитина на домашній 

ізоляції, вона повинна:

Жити окремо в ізольованому 

просторі

Провітрювати приміщення

Приймайти їжу наодинці

Якщо дитина на домашній ізоляції, батьки 

мають:

Пперевіряти стан здоров'я на наявність 

температури чи інших симптомів

Уникати контакту з хворим

Використовувати різні особисті предмети, 

при користуванні спільним туалетом або 

душовою кабіною, дезінфікувати їх


