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Тимчасовий порядок
органiзачiТ ocBiTIrboгo процесу Прикарпатського вiйськово-спортивного
лiцею Iвано-Франкiвськоi обласноi ради в перiод карантину в зв'язку з

пошире}rням KopoHaBipycHoi хвороби (COYID-l9)

I. Загальнi положення
- Даний Тимчасовий порядок Iцодо органiзачiТ освiтrrього процесу а

перiод караrrтину, у зв|язку з поlrrиренням KopoHaBipycHoi хвороби
(COVID-19) у Прикарпатському вiйськово-спортивному лiцеi IBaHo-
ФранкiвськоI обласноi ради (дапi Порядок) розроблено вiдповtдно до
ст, 23 Закону Украiни кПро ocBiTy>" Протиепiдемiчних заходrв в

закладж освiти в перiод карантину, у зв'язку з поширенням
KopoHaBipycHoi хвороби (COVID-l9), затверджений постановою
Головного державного санiтарного лiкаря Украiни вiл 06.09,202l року
Nq10, OcBiTHboi програми Прикарпатського вiйськово-спортивного
лiцею lвано-Франкiвськоi обласноi ради на 2022/2023 навчальший piK,
затвердженоi рirпенням педагогiчноi ради Прикарпатського вiйськово-
спортивного лiчею 1вапо-Франкiвсьltоi обласноi ради вiд З0.08,2022

року протокол Nчl.
- ,Щаний Порядок стосуеться оргалiзацii роботи зактаду в }п{овах

((зеленого)), ((жовтого)) або (помаранчевоrо> рiвня епiдемiчвоi
небезпеки;

- При наявностi <<червоноrо> рiвня епiдемiчноi безпекя та (або)
вiдповiдного рiшення обласноi файонноi) KoMicii ТБ НС вiдвiдуваннл
лiцею заборонясtься. а освirнiй tryоцес lабезпеч)сrься t

використанням технологiй дистанцiйного навчання (TflH).
- Ycj )лIасники освiтнього процесу, зобов'язанl' LJеухильно

дотримуватись даного Порядку,

Роздiл 1. Заходи щодо пiдготовки Прикарпатського вiйськово-спортивного
лiцею Iвано-Франкiвськоi обласноi ради до освiтнього прочессу 202212023

н.р. (серпень 2022 року)

J , Адмiнiстрацii Приrсарпатського ВСЛ:
- Провести роз'яснювальну роботу з персоЕалом щодо iндивl'дуальниr

заходiв профiлаюики та реагування на виявлення симшо]\,rlв
(COVlD- lч,' серел 1^tасникiв освllllьогоKopoHaBipycHoi хвороби

процесу.
lнформувати 1.тасникiв освiтнього процесу з питань вакцинацii,
профiлактики iнфекцiйних та неiнфекцiйних захворювань та протидii
поширенню KopoHaBipycHoi хвороби (COVlD-l9),



- Розробку алгоритмiв дiй на випадок надзвичайноi ситуацli,
пов'язаною l рессграчiсю випадкiв захворюванtui на KopoнaBlp)cH)
хворобу (COVID-19) серед здоб}вачiв освiти та працiвниrtiв лiцею.

- Провести iHcTpyюarK дrя працiвникiв щодо запобiгання поширенню
KopoHaBipycHoi iнфекцii (COVID-19), дотримання правил

респiра горноi t iгi, ни la протиепiлеviчних tаходiв,
- Забезпечити медичний пункт закладу необхiдними засобами та

обладнаннями (безконтактними термометрами, дезiнфекцiйними
засобами дJIя обробки рук, засобами особистоi гiгiсни та
iндивiдуального захисту),

- Розробити гнl^rний режим роботи Прикарпатсъкого вiйськово-
с[ортивного лiцею Iвано-Франкiвськоi обласноi ради, зокрема в

частинi початrсу навчаJIьних заня:tь з метою уникнень масових
ск) лчень на входа\ ло приviшень.

- На час караЕrину закрiпити за кожним навчаJIьним взводом
навчальний кабiнет.

- Призначити вiдповiдапьну особу за координацiю проведення
iнформацiйних заходiв з профiлактики розповсюдя{ен}ul
KopoHaBipycHoi хвороби.

2, Прибиральниlсаи сл5жбовиr примiщень. лвiрнику:
- Здiйснити повну гiгiснiчну та caHiTapHy обробку закlrалу.
- Здiйснити обробку лезiнфiкlточими засобами поверхонь в ycix
примrщеннях закладу, та на спортивних майданчиках.

3, Медичнiй службi:
- Пiдготlъати примiщення тимчасовоi обсервацii для осiб з

пiдозрiлими симптомами.
- Органiзувати аналiз медичних докlментiв, учнiв та ледаfопчних

працiвникiв.
- Розробити тqрнаIи температ}?ного скринiнгу прачiвникiв та учнiв,

4, Педагогiчним працiвникам:
- Iнформувати адмiнiстрачiю закJIаду про наявнiсть симптомiв

хвороби.
- За необхiдностi, обов'язково звертатися за медичною допомогою до

сiмейного лiкаря,

5, Вихователям та класним керiвникам:
- З'ясlъати у батькiв, опiкlтriв про стан здоров'я дiтей, наявнiсть

iнфекцiйних захворювzlltь та KorlTaKTiB з iнфiкованими особами,
- Проiнформувати учнiв та 1х батькiв, опiкунiв щодо особливостей

роботи Прикарпатського вiйськово-спортивного лiцею у перiол
караIrтину.



6, Батькам, опiкунам та учняп{:
- Здiйснити заходи щодо lrро\одх(ення tшорiчного Ilедrпного ог"lалу

лiцеiста.
Iнформувати вихователiв та Iсцасних керlвникlв про ознаки гострих

респiраторних захворювань у cвoix дiтей,
- Не вiдправляти до заюlаду хворих дiтей, про що iнформувати

вихова гелiв la кпасни\ ке1.1iвникtв,

- Обов'язково звергаlися при виявленнi симлгоviв rвороби ,rn

сiмейного лiкаря,

Роздл II. ЗАходи, пIсля вIдновлЕння освIтнього процЕсу
ПрикАрпАтського вlйськового-спортивtlого,IIцЕю

(вЕрЕсЕнь 2022 -до зАвЕршЕI{ня кАрАнтиtIу)

l. Jдiйсltення при1-1ом} лiцеit l iB la праuiвникiв :о -}акладу

Медичнiй службi:
- Щоденttо перед поqатком роботи проводити темпераrурний

скринiнt лрачiвникаv заклалу iз Jанесення\1 пока (ниtilЕ \

вiлповiдний rкурнач,
- ,Щопуск до роботи персоналу за<ладу здiйсню€ться за умови

викорисгання tасобiв itlливiлуальноrо Jахисг) rреспiраrора rбо
захисно'i маски, в тому числi виготовлени\ самостiйно) пiсля
проведення гер\аоvе грiТ бе tKoH t ак-l ниv,l ермо\4етро\4 iз занесеtt t tq v
перевищених даних у вiдповiдний журнал,

ВАЖЛИВО: Праuiвники, в яких при провеленнi те\4перат)?ного скрlиttiнг1
виявлено температуру тiла понад 37,2. С або ознаки респiраторних захворювань
lte допускаються до виконання обов'язкiв, з рекомендацiями звернутись за
медичною допо\4огою до сivейного лiкаря.

- Щопонелiлка проводити теп{пературний скрлтнiнг лiцеiстiв па ]tПll
заклалу iз заIIесенIJям показникiв у вiдповiдний журнаr,

- !опуск до навqання лiцеiстiв здiйснюеться за умови використання
засобiв iндивiдуального з;lхисту (респiратора або захисноi маски, в

тому числi виготовлених самостiйно) пiсля проведення TepMoMeTpii
безконтактним термометром iз занесенням перевищених даних ч
вiдповiдний журнал.

ВАЖЛИВО! Лiцеiсти, в яких виlIвлено темлературу тiла понад 37,2" С або
ознаки респiраторних захворювань НЕ ДОПУСКАЮТЬСЯ до зак,Iаду.

II. Оргапiзачiя освiтпього процесу ) навчальних примiшеннях
'l , \{едичнiй с-лужбi:

- Щоденно двiчi на день (на першому уроцi та па [oaIaTK}
самопiдготовки) проводиIи температурний скринiнг лiцеiстiв з
занесенням показникiв у вiдповiдний журнал,



2, Педагогiчний склад лiцею:
- Перед початком заняIь проводити опwIуванI]я лiцеiстiв щодо 'ix

самопочуття та HaJIBHocTI симлтомl'в респiраторноi хвороби- У разi
виявлення ознак гострих респiраторних хвороби лiцеiсти одягають
маску та слiд),rоть в iзолятор медичного путжту. Проводиться
iнформуванrrя батькiв (опiкунiв) та приймаеться узгод)l(енtui
рiшення щодо направлення до закJIаду охорони здоров'я,

- Здiйснювати контроль за sикористанням учнями антисептичних
засобiв.

- Пiсля кожItого навчапьного заtl;tття проводити провiтрювання
впродовж не менше 10 хвилин.

- Навчальнi заняття проводити у IIавчаJIьних кабiнетах, зак?iпленими
за навчzLльними взводами, KpiM 1poKiB iнформатики, xiMii та фiзики
(пiд час провелення лабораторних робiт),

- За молстивостi органiзовусться про8едення занять з окремих
предvе гiв на вiлкритоv1 повiгрi,

- У кrасних KiMHaTax (по мохt-ltивостi) здiйснити розмiшення парт з

до]риманням соцiальноi дистанцii.
- Наповненiсть актовоfо залу лiд час проведення занять, що

передбачають поеднання кiлькох класiв (груп), не повинна
перевищувати 50% при забезпеченнi максимальноI дисталrцii мiж
здоб}.вачами освiти.

- Якшо лiшей буле вiднесений до (по\4аранчевоtо" рiвня епiдемiчноi
безпеки, педагогам в процесi викладzlння навчальноi дисциплiли
рекомендовzlно використовува tи захиснi щиr ки,

3. Лiцеiстам закладу:
- Обов'язково дотримуватися правил Порядку.
- flоT римуватися правил особистоi гiгiсни.
- Обов'язково носити маску на перервах та на полвiр'i,

4, Прибиральникам службових примiщень:
- Пiс,rя провелення зzt}tя lb провести очишення i

поверхонь (в т,ч, дверних pl^roK, столiв, перил тощо),
лезiнфекчiю

- Пiсля кожного Iiавч:L.lьного за}ulття проводити провiтрювання
впродовж не менше 10 хв.

- Протягом дr.rя:
. контроJIювати наявнiсть рiлкого мила та паперовr\ рушникiв

в санвузлах;
. мити Tya[eTHi кiмнати iз застосуванням лезiнфiкуючих

розчинiв.
- Забезпечити цеЕтралiзований збiр використаних засобiв

iндивiдуального захисту (зlз), паперових серветок в okpeMi
контейнери (урни) з кришками та однорzвовими полiетипеновими
пакеtами з лодальшою 1r илiзаutсю в KiHlti дня,



5. Батькам (опiкунам) лiцеitтiв:
- Обговорити з дtr ьvи даний

l{apaH l ину_ правила носlння
засобами,

Регламент та правила поведiнки пiд час
маски та користування антисептиqними

Iнформувати класних керiвникiв про ознаки гострих респlраторних
захворювань у своlх дlтеи
Не вiдправляти до лiцею хворих дiтей, про що iнформувати к,,Iаснцх

керiвникiв,
- Обов'язково звертатися при виявленtli симптомiв хвороби ло

сiмейного лiltаря,

III. Правила особистоi гiгi€ни лiцеitтiв та працiвникiв лiцею
Вхiд до примiщення закладу дозволяеться при tIaJlBHocTl захисноi
маски або респiратора, Захиснi маски можуть не використовуватись
пiл час лровелення {аняIь ) навчzIльних примiшеннях.
На Bcix входах до закладу органiзовусться мiсця для обробки pyrt

антисептичними засобами, Мiсця для обробки pyIt [означасться
яскравиNл вказjвником про правила та необхiднiсть дезiпфекчii рук,
Пересування злобувачами освiти Milt навч:LгIьними кабiнеталrи
повинно бути мiнiмiзованим, зокрема, ш"]lяхом проведення занять
впродовrк дня д'rя одного i того Tr кпасу (групи) в однiй iтiй сап,liй

аYдиторii.
Основним заходом гiгiени рук в умовах лiцею с миття рук з N{илоNl,

Використання антисептикiв доцiльне лише в тому вип:lдк) коли
вiдсутнiй доступ до проточноi води з милом, Протирання рук
вологими серветками з метою знезараження або як замiна N,Iит-Iя рук
або антисептичноi обробки не рекоменду€ться

ВАЖЛИВО! !опуск батькiв та iнших cTopoHHix осiб за необхiдностi,
здiйснюсться за дозвопом начaLцьника лiuею, лiсля лроведення обов'язковоi
термометрii та наявностi засобiв iндивiдуаJIьного захисту (маски або

респiратора),

llI. Вимоги щоло органiзачii харчування
- Харчуваl1ня у Прикарпатському ВСЛl здjйснюсться вiдповiлно ло

режиму роботи.
- Вiдстань MilK столами у Иальнi не менше 1,5 м та розмrшенtlя за

столом не бiльше 4-ох осiб,
- Прачiвники iдальнi, якi видають страви повиннi бlти забезпеченi

засобами iндивiдуального захисту: захисною маскою або
респiратором, захисними окулярами або захисним щиткоtt,
одноразовими рукавичками,

- Одночасно отримувати (на лiнii розлачi) та втtивати i)I() дIо)l()ть
лiцеiсти не порушуючи фiзичноi дистанцii lM



- Питний реяtим лiцеiстiв органiзовусться з допомолою використання
iндивiдуальних смкостей дlя рiдини або фасованоi rrитноТ

продукцii,

1. Працiвникам харчоблоку:
- Викориотовувати засоби iндивiдуального захисту (респiратори або

\1аски, в то\lу числi вигоrовленi са\аостiйно, олнора roBi

рукавички).- Пiс.пя кожноfо зняття засобiв iндивiдуального захисту (захисних
масок, одноразових рукавичок), перед одяганням чистих засобiв
iндивiдуапьного захисту, потрiбно ретельно вимити руки з милом
або обробити антисептичними засобами,

- Працiвники iдальнi, якi видаютъ страви або здiйснюють

розрах}ъок- зобов'л raHi викорис loвyвa l и tалисну \1аск) _ одноразовl

рук:rвички.

IY. Вимогп щодо перевезення транспортом
- Органiзовуеться щоденний контроль за cT:lHoM здоров'я водiя та

проведення температурноло скринiнгу до початку робочоi змiни,
- Водiй здiйснюс перевезеншI у засобах iндивiдуального захисту та

мас у салонi антисептичний засiб дтя обробки рук,
- Вхiд до саJIону автотраЕспорту дозволя€ться при наявностi засобiв

iндивiдуального захлсту (респiратор або за,хиснот маски).
- Перевезення пасажирiв здiйснюсться у межах кiлькостi мiсць д.ля

сидiння,
- Обов'язково здiйснюються дезiнфекцiйнi заходи у салонi автобусу

пiсля перевезення,

На час rсарантину в зв'язку з поширенням KopoHaBipycHoT хвороби
(COVID-19) у заюrадi ЗАБОРОНЕНО:

l, На перiод rсарантину КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯ€ТЬСЯ:
- Знаходrкення у примiщеннi батькiв та iнших осiб, якi не запгlен1 до

освirн ього процесу,
- Використалrrя багаторазових (тканинних) рушникiв,
- Використання килимiв з довгиtл ворсом,
- Проведення масових заходiв (вистав, свят, концертiв) за 1частi

дiтей з бiльш HirK з однiеi групи, класу та за присутностi глядачrв
(вiдвiдувачiв).



Затвердхtено
накirзоv на,tальни ка лiцею
вiд 3 1,08,2022 Nq104/02-02-од

Рекомендований алгоритм дiй
Прикарпатського вiйськово-спорr ивного лiuею

Iвано-ФранкiвськоТ обласноi рали у разi виявлення
у здобувача освiти таlабо працiвника ознак

l ос l рого респiраторного }аrворювання

Постановою Головного державного санiтарного лiкаря Украiни вiл
0ь 0q,202l Nol0 заtверлжено Проlиепiлеviчнt заходи } заклада\ освilи на

перiод карантину у зв'язку з поширенням коронавiруспоi хвороби (COVID-l9).
Начальник (керiвники пiлрозлiлiв) Прикарпатського вiйськово-

спортивного лiuею lвано-Франкiвськоi обласноТ ради в межах cвoix
компетенцii забезпечують виконання зазfiачеЕоi пост2lнови, !о початку
навttального року визначають порядок вiдокремлення осiб, у яI<их виявлено
ознаки гос,tроIо респiраторного захворюаzrння, вiд jнших здобувачiв освiти T:t

працiвникiв, а також лроцедуру iнформування батькiв (iнших законних
представникiв) та консультування з ними i сiмейними лiкарями/органами

управлiнtlя о\ороною здоров'я дut лрийrrят-гя уtгодх{еного рiшеttня, щоло
направлення лiцеiстiв (з батьками або особами, якi ix замiн.шоть) додому або (за
наявностi пiдстав) щоло направлен}ur 1"rнiв/педагогiв/працiвникiв до заrurаду
охорони здоров'я.

I. .ЩiТ начальника (керiвникiв пiдроздiлiв) лiцею у разi виявлення у
здобувача освiти ознак гострого респiраторного ]ахворювання

У разi виявлення у здобувача освiти ознак tострого респiраторного
захворювання, до гryиiзлу батькiв або iнших законних представниltiв

учня, здобувачi освiти знаходяться в Macкzlx постiйно до вирitлення
питання щодо направлення 1х додому чи до закладу охорони здоров'я,

Що прийrrятrя вiдповйного рiшенrrя, здобувач освiти направлясться до
спецiально вiдведеного цлимiщення (медичний пlтrкт) в супроволi

1,

пралiвника лiцею (ним MoTte бути медичний працiвник зак,rаду або, в разi
вiдсутностi медичного працiвника, юrасний керiвник, вихователь або
iнший працiвник лiцею (лалi - уповноважена особа), визначена
начаIьником або його заступниками) та невiдкладно iнформl,тоться
батьки (iншi законнi представники). При цьому слiд переконатися в тому.
що батьки здобувача освiти знають, як зв'язатися з уповноваженою
особою. Ця особа мас бlти забезпечена стандартними засобами захисту, а
такоя( повинна дотримуватися заходiв безпеки при доглядi за особами з

пiдозрою на COVID-l9: Еосити маску i дотримуватися необхiдноi
дистанцii,
У разi, якщо лiцеiст на.пяканий i болiсно перехивас власний стан,

},IIовноваrкена особа мас заспокоiТи учня i залишатпся з ним в окремому



примIщенн1, що добре провiтрюеться, не знiмати маску i дотримуватися
дистанцii,

3, Медичний працiвник або уповноважена особа плас надiслати екстрене
повiдомлення форми 058/о про пiдозру на iнфекцiйне захворювання до
лабораторного чентру (вiдповiдного його пiдроздiлу).

4, Медичний працiвяик або уповновахена особа заюrаду ре€струе випадок в

тrурнапi реестрачii форми 060/о,

5, Медичний пралiвник або уповновахена особа телефонус батькам таlабо
сiмейному лiкарю, викликае (за потреби) швидку допомогу, пiсля прибуття
батькiв вiдправляе з Еими лiцеiста додому, За наявностi показilнь для
госпiталiзацii швидка медична допомога доставляе )дня до стацiонару.

6, Медичний працiвник або уповноважена особа спiвпрацюе з еrriдемiологами
лабораlорноtо шенгру в ходi епtдечiолоt iчного розслiдування i допоvагаг jv
визначати коло кон lактних осiб:

. якi знаходилися р;вом в одному спальtlому та навчzl,.lьному примiщеннl _

. якi коtлактували в побуri,

7, HixTo з працiвникiв лiцею, у тому числi медичний працiв}йк чи
)ловноважена особа. якi опiк}rоться пiлозрiлиv випадко\4 або п]дlверджениv
випадком COVID-19, не ма€ Irpaвa розголошувати iMeHi хворого або того" у
кого пiдозрюють COVID-l9, задrя збереження лiкарськоi таемвицi,

II. Щii начальника (керiвникiв пiдроздiлiв) лiцею у разi отримання
позитивного тесту на SARS-CoY-2 у злобувача освiти
У разi отриманrrя позитивного результату тестування на SARS-CoV-2 здобрача
освiти необхiдно:

1) направити додому на самоiзоляцiю контактних осiб (клас, грlтrу) (згiдно з

,Щодатком 2 до Стандартiв медичноi допомоги KКopoHaBipycHa хвороба
(COVID- lS),) на l4 днiв,

2) забезпечити позачергове проведенЕя лезiнфекцii:га генераJlьне прибирання
примiцення лiцею/кrrасу" салону лiцейного автобуса тощо;

3) лля к-rrасу/групи, яка перебувас на самоiзоляцii, орrанiзувати освiтнiй прочес
за допомогою техЕологiй дистанцiйного навчанIuI;

4) 
"ощо 

захворюванIlrI на COYID-19 пiдтвердилося i в коrrтактних осiб,
}lачzLльник лiltею vorKe прийняIи рiшення лро орlанiзаrriю освiтнього лроuес1
за допомогою технологiй дистанцiйного навчання для кiлькох кпасiв або
tаtспалу освitи в залеit<носliвiд наявносriпiатверлжених виладкiв в одно\4у чи
кiлькох класах:



5) медичний працiвник лiцею або уповновDкена особа ма€ спiвпрацювати з
еп iдеv iологам и лабора topHot о uентру в ходl ел tдем iолоl iч ного ро lсл lj) ва н tlя,

III. Якщо на COYID-I9 захворiв учитель, вихователь, iнший працiвник
лiцею необхiдно:
1) пралiвники лiцею, якi перебували у KoHTaKTi з особами, в яких лабораторно
пiдтверджено захворювання на COVID-I9, не виходять на роботу та
невiдюrадно звертаються за медичною допомогою,
2) якщо темперац4lа, кашель, нежить у працiвника лiцею з'явилися пrд час
роботи, BiH мас невЙюrадно з;lлишити заклад освiти l'звернутися до закJIаду
охорони здоров'я (сiмейного лiкаря) за медичною допомогою; якщо ж у нього
виник,rи TaKi небезпечнi симптопtи) як задишка, частий сухий кашель, бiль у
груднiй клiтцi, температ}?а, яку скJIадно знизити, вираrкена блiдlсть чи
синюшпiсть rпкiри, повторне блюванЕя, необхiдно викJ]икати екстрену
допомогу, попередивши медикiв, що с пiдозра на COVID-i9,

у примirценнi, де знаходився хворий педагог/працiвник, слiд провести
поза графiком провiцlювання та дезiнфекцiю поверхонь.

IY. Iнформування учасникiв освiтнього процесу про випалок COYID-l9 у
навчальному закладi

переконайтеся, що працiвникам лiцею та батьltам лiцеiстtв вiдомо, що
HixTo не мас вiдвiдувати навчальпий ]акJIад, якщо у Hbofo темперilIура, кitшель,
нехtить. Переконайтеся, що вони розумiють, що маюIь залиuJатися вдома, якlttо
контактували з хворим,

Попросiтъ, у разi пiдозри) контакту чи хвороби на COVID-I9
педагогiв/працiвникiв лiцею i батькiв лiцеiстiв повiдомlrя,lи про це
вчителя/vедичного цrашiвника.,алv iнiстраuiю,

нагадуйте працiвникам лiцею та батькам лiцеiстiв про особливу
небезпеку COYID-l9 та необхiднiсть дотримуватися дистанцii, роlуJlярно мити
руки. уника,l и скупчення люлей. провiтрювати приviщенtlя,

Пояснюйте, як можна зп{еншити c.rpec: бiльше спiлкуватися з рiдними
телефоном або онлайн, займатися улюбленими спрzlвами.

Порадьте батькам, як зробити родинне помешкання безпечltiшим дrя
дорослих та дiтей (регулярно
примiщення),

дезiнфiкувати поверхнi й провiтрювати

Закликайте звертатися до медичного правника (сiмейного лiкарл;
tелефоном } разi появи небеtпечних симпто,viв,


