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Тимчасовий порядок  

організації освітнього процесу Прикарпатського військово-спортивного 

ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради в період карантину в 

зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) 

 

І. Загальні положення 

- Даний Тимчасовий порядок щодо організації освітнього процесу в 

період карантину, у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби 

(COVID-19) у Прикарпатському військово-спортивному ліцеї-

інтернаті Івано-Франківської обласної ради (далі Порядок) розроблено 

відповідно до ст. 23 Закону України «Про освіту», Протиепідемічних 

заходів в закладах освіти в період карантину, у зв'язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19), затверджений постановою 

Головного державного санітарного лікаря України від 26.08.2021 року 

№9, Освітньої програми Прикарпатського військово-спортивного 

ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради на 2021/2022 

навчальний рік, затвердженої рішенням педагогічної ради 

Прикарпатського військово-спортивного ліцею-інтернату Івано-

Франківської обласної ради від 30.08.2021 року.  

- Даний Порядок стосується організації роботи закладу в умовах 

«зеленого», «жовтого» або «помаранчевого» рівня епідемічної 

небезпеки; 

- При наявності «червоного» рівня епідемічної безпеки та (або) 

відповідного рішення обласної (районної) комісії ТБ НС відвідування 

школи забороняється, а освітній процес забезпечується з 

використанням технологій дистанційного навчання (ТДН).  

- Усі учасники освітнього процесу, зобов’язані неухильно 

дотримуватись даного Порядку. 

 

Розділ 1. Заходи щодо підготовки Прикарпатського військово-спортивного 

ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради  до освітнього процессу 

2021/2022 н.р. (серпень 2021 року) 

 

1. Адміністрації Прикарпатського ВСЛІ:   

- Провести роз’яснювальну роботу з персоналом щодо індивідуальних 

заходів профілактики та реагування на виявлення симптомів 

коронавірусної хвороби (COVID-19) серед учасників освітнього 

процесу. 

- Інформувати учасників освітнього процесу з питань вакцинації, 

профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань та протидії 

поширенню коронавірусної хвороби (СOVID-19). 



- Розробку алгоритмів дій на випадок надзвичайної ситуації, 

пов’язаною з реєстрацією випадків захворювання на коронавірусну 

хворобу (COVID-19) серед здобувачів освіти та працівників ліцею. 

- Провести інструктаж для працівників щодо запобігання поширенню 

коронавірусної інфекції (COVID-19), дотримання правил 

респіраторної гігієни та протиепідемічних заходів. 

- Забезпечити медичний пункт закладу необхідними засобами та 

обладнаннями (безконтактними термометрами, дезінфекційними 

засобами для обробки рук, засобами особистої гігієни та 

індивідуального захисту). 

- Розробити гнучний режим роботи Прикарпатського військово-

спортивного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради, 

зокрема в частині початку навчальних занять з метою уникнень 

масових скупчень на входах до приміщень. 

- На час карантину закріпити за кожним навчальним взводом 

навчальний кабінет. 

- Призначити відповідальну особу за координацію проведення 

інформаційних заходів з профілактики розповсюдження 

коронавірусної хвороби. 

 

2. Прибиральникам службових приміщень, двірнику:  

- Здійснити повну гігієнічну та санітарну обробку закладу. 

- Здійснити обробку дезінфікуючими засобами поверхонь в усіх 

приміщеннях закладу, та на спортивних майданчиках. 

 

3. Медичній службі: 

- Підготувати приміщення тимчасової обсервації для осіб з 

підозрілими симптомами.  

- Організувати аналіз медичних документів, учнів та педагогічних 

працівників. 

- Розробити журнали температурного скринінгу працівників та учнів. 

 

4. Педагогічним працівникам:  

- Інформувати адміністрацію закладу про наявність симптомів 

хвороби. 

- За необхідності, обов’язково звертатися за медичною допомогою до 

сімейного лікаря. 

 

5. Вихователям та класним керівникам:  

- З’ясувати у батьків, опікунів про стан здоров’я дітей, наявність 

інфекційних захворювань та контактів з інфікованими особами.  

- Проінформувати учнів та їх батьків, опікунів щодо особливостей 

роботи Прикарпатського військово-спортивного ліцею-інтернату у 

період карантину. 

 



6. Батькам, опікунам та учням:  

- Здійснити заходи щодо проходження щорічного медичного огляду 

ліцеїста.  

- Інформувати вихователів та класних керівників про ознаки гострих 

респіраторних захворювань у своїх дітей.  

- Не відправляти до закладу хворих дітей, про що інформувати 

вихователів та класних керівників. 

- Обов’язково звертатися при виявленні симптомів хвороби до 

сімейного лікаря.  

 

РОЗДІЛ ІІ. ЗАХОДИ, ПІСЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

ПРИКАРПАТСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО-СПОРТИВНОГО ЛІЦЕЮ-ІНТЕРНАТУ 

 (ВЕРЕСЕНЬ 2021 – ДО ЗАВЕРШЕННЯ КАРАНТИНУ) 
 

І. Здійснення прийому ліцеїстів та працівників до закладу 

1. Медичній службі: 

- Щоденно перед початком роботи проводити температурний 

скринінг працівникам закладу із занесенням показників у 

відповідний журнал.  

- Допуск до роботи персоналу закладу здійснюється за умови 

використання засобів індивідуального захисту (респіратора або 

захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно) після 

проведення термометрії безконтактним термометром із занесенням 

перевищених даних у відповідний журнал. 
 

ВАЖЛИВО! Працівники, в яких  при проведенні температурного скринінгу 

виявлено температуру тіла понад 37,2о С або ознаки респіраторних захворювань 

не допускаються до виконання обов’язків, з рекомендаціями звернутись за 

медичною допомогою до сімейного лікаря. 

- Щопонеділка проводити температурний скринінг ліцеїстів на КПП 

закладу із занесенням показників у відповідний журнал.  

- Допуск до навчання ліцеїстів здійснюється за умови використання 

засобів індивідуального захисту (респіратора або захисної маски, в 

тому числі виготовлених самостійно) після проведення термометрії 

безконтактним термометром із занесенням перевищених даних у 

відповідний журнал. 
 

ВАЖЛИВО! Ліцеїсти, в яких виявлено температуру тіла понад 37,2о С або 

ознаки респіраторних захворювань НЕ ДОПУСКАЮТЬСЯ до закладу.  

 

ІІ. Організація освітнього процесу у навчальних приміщенннях  

1. Медичній службі: 

- Щоденно двічі на день (на першому уроці та на початку 

самопідготовки) проводити температурний скринінг ліцеїстів з 

занесенням показників у відповідний журнал.  



2. Педагогічний склад ліцею:  

- Перед початком занять проводити опитування ліцеїстів щодо їх 

самопочуття та наявності симптомів респіраторної хвороби. У разі 

виявлення ознак гострих респіраторних хвороби ліцеїсти одягають 

маску та слідують в ізолятор медичного пункту. Проводиться 

інформування батьків (опікунів) та приймається узгодження 

рішення щодо направлення до закладу охорони здоров’я.  

- Здійснювати контроль за використанням учнями антисептичних 

засобів. 

- Після кожного навчального заняття проводити провітрювання 

впродовж не менше 10 хвилин.  

- Навчальні заняття проводити у навчальних кабінетах, закріпленими 

за навчальними взводами, крім уроків інформатики, хімії та фізики 

(під час проведення лабораторних робіт). 

- За можливості організовується проведення занять з окремих 

предметів на відкритому повітрі. 

- У класних кімнатах (по можливості) здійснити розміщення парт з 

дотриманням соціальної дистанції. 

- Наповненість актового залу під час проведення занять, що 

передбачають поєднання кількох класів (груп), не повинна 

перевищувати 50% при забезпеченні максимальної дистанції між 

здобувачами освіти. 

- Якщо ліцей буде віднесений до «помаранчевого» рівня епідемічної 

безпеки, педагогам в процесі викладання навчальної дисципліни 

рекомендовано використовувати захисні щитки. 

 

3. Ліцеїстам закладу:  

- Обов’язково дотримуватися правил Порядку. 

- Дотримуватися правил особистої гігієни. 

- Обов’язково носити маску на перервах та на подвір’ї. 

 

4. Прибиральникам службових приміщень: 

- Після проведення занять провести очищення і дезінфекцію 

поверхонь (в т.ч. дверних ручок, столів, перил тощо).  

- Після кожного навчального заняття проводити провітрювання 

впродовж не менше 10 хв.  

- Протягом дня:  

 контролювати наявність рідкого мила та паперових рушників 

в санвузлах; 

 мити туалетні кімнати із застосуванням дезінфікуючих 

розчинів. 

- Забезпечити централізований збір використаних засобів 

індивідуального захисту (ЗІЗ), паперових серветок в окремі 

контейнери (урни) з кришками та одноразовими поліетиленовими 

пакетами з подальшою утилізацією в кінці дня.  



5. Батькам (опікунам) ліцеїстів:  

- Обговорити з дітьми даний Регламент та правила поведінки під час 

карантину, правила носіння маски та користування антисептичними 

засобами. 

- Інформувати класних керівників про ознаки гострих респіраторних 

захворювань у своїх дітей.  

- Не відправляти до ліцею хворих дітей, про що інформувати класних 

керівників. 

- Обов’язково звертатися при виявленні симптомів хвороби до 

сімейного лікаря.  

 

ІІІ. Правила особистої гігієни ліцеїстів та працівників ліцею 

- Вхід до приміщення закладу дозволяється при наявності захисної 

маски або респіратора. Захисні маски можуть не використовуватись 

під час проведення занять у навчальних приміщеннях. 

- На всіх входах до закладу організовується місця для обробки рук 

антисептичними засобами. Місця для обробки рук позначається 

яскравим вказівником про правила та необхідність дезінфекції рук. 

- Пересування здобувачами освіти між навчальними кабінетами 

повинно бути мінімізованим, зокрема, шляхом проведення занять 

впродовж дня для одного і того ж класу (групи) в одній і тій самій 

аудиторії. 

- Основним заходом гігієни рук в умовах ліцею є миття рук з милом. 

Використання антисептиків доцільне лише в тому випадку коли 

відсутній доступ до проточної води з милом. Протирання рук 

вологими серветками з метою знезараження або як заміна миття рук 

або антисептичної обробки не рекомендується  

 

ВАЖЛИВО! Допуск батьків та інших сторонніх осіб за необхідності, 

здійснюється за дозволом начальника ліцею, після проведення обов’язкової 

термометрії та наявності засобів індивідуального захисту (маски або 

респіратора).  

 

ІІІ. Вимоги щодо організації харчування 

- Харчування у Прикарпатському ВСЛІ здійснюється відповідно до 

режиму роботи.  

- Відстань між столами у їдальні не менше 1,5 м та розміщення за 

столом не більше 4-ох осіб.  

- Працівники їдальні, які видають страви повинні бути забезпечені 

засобами індивідуального захисту: захисною маскою або 

респіратором, захисними окулярами або захисним щитком, 

одноразовими рукавичками. 

- Одночасно отримувати (на лінії роздачі) та вживати їжу можуть 

ліцеїсти не порушуючи фізичної дистанції 1м.  



- Питний режим ліцеїстів організовується з допомогою використання 

індивідуальних ємкостей для рідини або фасованої питної 

продукції.  

 

1. Працівникам харчоблоку:  

- Використовувати засоби індивідуального захисту (респіратори або 

маски, в тому числі виготовлені самостійно, одноразові 

рукавички).  

- Після кожного зняття засобів індивідуального захисту (захисних 

масок, одноразових рукавичок), перед одяганням чистих засобів 

індивідуального захисту, потрібно ретельно вимити руки з милом 

або обробити антисептичними засобами.  

- Працівники їдальні, які видають страви або здійснюють 

розрахунок, зобов’язані використовувати захисну маску, одноразові 

рукавички.  

 

ІV. Вимоги щодо перевезення транспортом 

- Організовується щоденний контроль за станом здоров’я водія та 

проведення температурного скринінгу до початку робочої зміни. 

- Водій здійснює перевезення у засобах індивідуального захисту та 

має у салоні антисептичний засіб для обробки рук. 

- Вхід до салону автотранспорту дозволяється при наявності засобів 

індивідуального захисту (респіратор або захисної маски). 

- Перевезення пасажирів здійснюється у межах кількості місць для 

сидіння.  

- Обов’язково здійснюються дезінфекційні заходи у салоні автобусу 

після перевезення. 
 

На час карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби 

(COVID-19) у закладі ЗАБОРОНЕНО:  

1. На період карантину КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:  

- Знаходження у приміщенні батьків та інших осіб, які не залучені до 

освітнього процесу. 

- Використання багаторазових (тканинних) рушників. 

- Використання килимів з довгим ворсом. 

- Проведення масових заходів (вистав, свят, концертів) за участі 

дітей з більш ніж з однієї групи, класу та за присутності глядачів 

(відвідувачів). 

 

 


