
 
МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
Виконавчий комітет 

 
РІШЕННЯ 

 
від 20 серпня 2020 року                                           №70 
 

 
 
Про затвердження протиепідемічних заходів  
у закладах освіти Музиківської ОТГ в період карантину  
 
        Відповідно до статті 40 Закону України «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення», на виконання пункту 17 постанови Кабінету Міністрів 
України від 20 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», Постанови 
головного санітарного лікаря України № 42 від 30.07.2020 року, керуючись ст. 32 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет  

 
ВИРІШИВ: 
 
  
1. Затвердити  протиепідемічні заходи у закладах освіти Музиківської ОТГ в 

період карантину в зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) згідно з 
додатком. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника відділу освіти та 
гуманітарного розвитку Сальнікову Ю.В. 

 
 
 
 
 Сільський голова        С.Н. Лейбзон  
 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Рішенням виконавчого комітету  

Музиківської сільської ради  
№70 від 20.08.2020 

 
Протиепідемічні заходи у закладах освіти  

Музиківської ОТГ в період карантину 
 
З метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) у навчальному 

2020-2021 році заклади освіти Музиківської ОТГ, мають здійснювати свою діяльність з 
урахуванням необхідності забезпечення належних протиепідемічних заходів, спрямованих на 
запобігання ускладнення епідемічної ситуації внаслідок поширення коронавірусної хвороби 
(COVID-19). 

 
1. Керівник та медичний персонал закладу освіти, або відповідальна особа, яка пройшла    

відповідний інструктаж та призначена наказом керівника закладу, забезпечують: 
1.1. Щоденний контроль за виконанням Тимчасових рекомендацій. 
1.2. Проведення роз'яснювальної роботи з персоналом та здобувачами освіти щодо 

індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення симптомів коронавірусної 
хвороби (COVID-19) серед персоналу або здобувачів освіти; 

1.3. Розробку алгоритмів дій на випадок надзвичайної ситуації, пов'язаною з 
реєстрацією випадків захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19) серед здобувачів 
освіти та працівників закладу освіти; 

1.4. Організацію централізованого збору використаних засобів індивідуального 
захисту, паперових серветок в окремі контейнери (урни) з кришками та поліетиленовими 
пакетами, з подальшою утилізацією згідно з укладеними угодами на вивіз твердих побутових 
відходів. 

1.5.  Обмеження проведення масових заходів (нарад, зборів тощо) в закритих 
приміщеннях (окрім заходів необхідних для забезпечення функціонування закладів освіти - 
проведення педагогічних рад, засідань ректоратів, конкурсних комісій, конференцій 
трудового колективу тощо). 

1.6.  Контролює облік, збереження, замовлення та ефективне використання 
необхідних засобів та обладнання (безконтактних термометрів, дезінфекційних, в тому числі 
антисептичних засобів для обробки рук, засобів особистої гігієни та індивідуального захисту). 

2.  Керівник закладу освіти розробляє маршрути руху здобувачів освіти (задіюються всі 
можливі входи в приміщення закладу) та складає графік, за яким відбувається допуск 
здобувачів освіти до закладу. Графік допуску повинен формуватися таким чином, щоб 
запобігати утворенню скупчення учасників освітнього процесу. Забороняється допуск до 
закладу освіти батьків або супроводжуючих осіб, крім осіб, які супроводжують осіб з 
інвалідністю. 

3. Вхід до приміщень закладу дозволяється при наявності захисної маски або 
респіратора. Захисні маски можуть не використовуватися під час проведення занять у 
навчальних приміщеннях. Під час пересування приміщеннями закладу освіти використання 
захисних масок є обов'язковим. 

4. Для учнів 1 - 4 класів вхід та пересування приміщеннями закладу освіти дозволяється 
без використання захисної маски або респіратора. 

5. На вході до всіх приміщень закладу організовуються місця для обробки рук 
антисептичними засобами. Місця дня обробки рук позначаються яскравим вказівником про 
правила та необхідність дезінфекції рук (банер, наклейка, тощо). 

6. Пересування здобувачів освіти між навчальними кабінетами, аудиторіями 
повинно бути мінімізованим, зокрема, шляхом проведення занять впродовж дня для одного і 
того ж класу (групи) в одній і тій самій аудиторії (кабінеті), застосування модульного підходу 
до організації вивчення дисциплін тощо). 



7. У розкладі занять необхідно передбачити можливість визначення різного часу 
початку та закінчення занять (перерв) для різних класів. 

8.  У санітарних кімнатах потрібно забезпечити наявність рідкого мила, 
антисептичних засобів для рук та паперових рушників (або електросушарок для рук). 
Використання багаторазових рушників заборонено. Після проведення занять у кінці робочого 
дня необхідно провести очищення і дезінфекцію поверхонь (в тому числі дверних ручок, 
столів, місць для сидіння, перил, тощо). 

9. Допуск до роботи персоналу закладів освіти здійснюється за умови 
використання засобів індивідуального захисту (респіратора або захисної маски, у тому числі 
виготовлених самостійно) після проведення термометрії безконтактним термометром. 
Працівники із ознаками гострого респіраторного захворювання або підвищеною 
температурою тіла понад 37.2 С не допускаються на робоче місце. 

 
 
 
Начальник відділу освіти та гуманітарного розвитку    Ю.В. Сальнікова 

  


