
 
Міністерство освіти і науки України 

Департамент  освіти і науки Сумської облдержадміністрації 

Державний навчальний заклад 

«Охтирський центр професійно-технічної освіти» 

 

Н А К А З 

07.08. 2020                                                          №  

м. Охтирка 

Про організацію освітнього процесу 

в період карантину в зв’язку з  

поширенням короновірусної хвороби (COVID-19) 

у 2020/2021 навчальному році  

           

       Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 25.05.2020 р. №1/9-272 

«Щодо організації освітнього процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти  

з 01.06.2020 року», постанови Головного державного санітарного лікаря України від 30 

липня 2020 р. № 42 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації 

протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в зв’язку з поширенням 

коронавірусної хвороби(COVID-19) з метою організації освітнього та  запобіганню 

поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) у навчальному 2020-2021 році  

НАКАЗУЮ: 

1. Заступнику директора з навчально-методичної роботи Савочці Л.І., методистам 

Морозовій Г.М, Куткович О.М: 

1.1 Розробити маршрути руху здобувачів освіти (задіюються всі можливі входи в 

приміщення закладу) та скласти графік, за яким відбувається допуск здобувачів освіти 

до закладу, таким чином, щоб запобігати утворенню скупчення учасників освітнього 

процесу.  

1.2   Скласти розклад занять за графіком, який передбачає можливість визначення різного 

часу початку та закінчення занять (перерв) для різних груп та  мінімізувати 

пересування здобувачів освіти між навчальними кабінетами, аудиторіями, шляхом 

проведення занять впродовж дня для однієї ж групи в одній і тій самій аудиторії 

(кабінеті, майстерні) 

1.3 За можливості забезпечити проведення занять з окремих предметів на відкритому 

повітрі. 

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Бровко О.М, завідувачам філії 

Кальченко О.О, відокремленого навчального підрозділу м. Тростянець Кузубу П. В.: 

2.1.Розробити графік харчування здобувачів освіти.  

2.2. При організації харчування необхідно забезпечити відстань між столами не менше 1,5 

м та розміщення за столом не більше 4-х осіб. 

3. Медичним працівникам Гендіній Л. М., Голубу Ю. М., Скоромній А. М.: 

  3.1 Проводити щоденний контроль за виконанням Тимчасових рекомендацій; 

       3.2 Провести роз'яснювальну роботу з персоналом та здобувачами освіти щодо 

дотримання правил респіраторної гігієни,  індивідуальної профілактики та реагування на 

виявлення симптомів коронавірусної хвороби (COVID-19), протиепідемічних заходів. 



       3.3  Розробити алгоритмів дій на випадок надзвичайної ситуації, пов'язаною з 

реєстрацією випадків захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19) серед здобувачів 

освіти та працівників закладу освіти; 

      3.4  Провести  інструктаж для учасників освітнього процесу щодо запобігання 

поширенню коронавірусної інфекції (COVID-19), дотримання правил респіраторної гігієни 

та протиепідемічних заходів з реєстрацією в журналах. 

      3.5 Організувати місця для обробки рук антисептичними засобами.  

     3.6 Забезпечити у санітарних кімнатах наявність рідкого мила, антисептичних засобів для  

рук та паперових рушників (або електросушарок для рук). 

      3.7 Облаштувати  контейнери/урни з кришкою для використаних масок з чіткою 

яскравою відміткою «ВИКОРИСТАНІ МАСКИ ТА РУКАВИЧКИ». 

3.8  Контролювати регулярне прибирання (двічі на день), включаючи чищення і 

дезинфекцію, регулярне провітрювання приміщень (не менше 15 хвилин перед та 

після кожного заняття). 

4. Педагогічним та іншим працівникам закладу: 

4.1 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.. Працівники та учні із ознаками гострого респіраторного 

захворювання або підвищеною температурою тіла понад 37.2 С не допускаються до закладу. 

4.2 Перед початком занять на хвилинці майстра проводити опитування учасників освітнього 

процесу щодо їх самопочуття та наявності симптомів респіраторної хвороби. 

4.3 Мати в наявності засоби індивідуального захисту із розрахунку і 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. 

5 Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор ДНЗ «Охтирський центр ПТО»                                                 Анна ГОРОБЕЦЬ  

 

Юрисконсульт                                                                                               Сергій  БЕЗПАЛЬКО 

 

 

З наказом ознайомлено: 

Савочка Л.І.                                             Морозова Г. М. 

Кузуб  П. В..В.                                         Богатир А.С.                             Куткович О. М. 

Кальченко О.О. Ющенко А. І. Білоус М.В. 

Ніжнік О. С. Дашутіна А.В. Козявкіна   В. Є. 

Бровко О. М. Ніконова А. Б Бокань Л.О. 

Марченко М.Г. Логвіненко  В. І. Вініченко С.І. 

Пророк В. М. Гребіник Л.Л. Мовчан С.В. 

Горбушко Л.І.                                         Мазна Ю. С Куриленко К. С. 

Соболєва І. Ф                                           Негода Л.М.                            Ахтирченко І.В. 

Лебедь Н. Д.                                            Лучинська Я. І.                        Гендіна Л. М 

Кунченко В.Г.                                         Шкафенко В. І.                        Голуб Ю. М.,  

Кучер Т. Г.                                              Чикало Р. В.                            Скоромна А. М 
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