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Про посилення протиепiдемiчних
заходiв у закладах дошкiльноТ освiти
на перiод карантину у зв'язку з

поширенням KopoHaBipycHoT
хвороби (COVID-l9)

З метою запобiгання поширенню KopoHaBipycHoT хвороби (COVID-19) У
закJIадаХ дошкiльноТ освiти, забезпечення н€шежних протиепiдемiчних
заходiв, спрямованих на запобiгання ускладнення епiдемiчНОi СИТУаuii

внаслiдок поширення KopoнaBipycHoT хвороби (COVID- 1 9)

НАКАЗУЮ:

1. Керiвникам закладiв дошкiльноi освiти забезпечити:
1.1.щоденний контроль за виконанням заходiв;
1.2.проведення роз'яснювальноТ роботи з персоналом щодо

iндивiдуальних заходiв профiлактики та реагування на виявленнЯ

симптомiв KopoHaBipycHoi хвороби (COVID-19) серел персонiшу або

вихованцiв;
1.З.розробку алгоритмiв дiй на випадок надзвичайноТ ситуацiТ, пов'яЗаноЮ

з реестрацiею випадкiв захворювання на KopoHaBipycнy хворобу
(COVID-l9) серел вихованцiв та прашiвникiв закладу;

1.4.недопущення до роботи персон€uIу, визначеного таким, якиЙ потребУе

самоiзоляцiТ;
1 .5. проведення iнструктажу для працiвникiв щодо запобi гання поШиРеННЮ

KopoHaBipycHoT iнфекuiТ (COVID- l 9), лотримання правил респiраторноi
гiгiени та протиепiдемiчних заходiв.

1.6.органiзацiю чентралiзованого збору використаних', засОбiв
iндивiдуального захисту, паперових серветок в oKpeMi контейнери
(ур"и) з кришками та полiетиленовими пакетами з подальшою

утилiзацiсю згiдно з укладеними угодами на вивiз твердих побутових
вiдходiв;

1 . 7. проведення навчання працiвникiв щодо одя гання, використання, ЗняТТя

засобiв iндивiдуального захисту, Iх утилiзацiТ, контроль за виконанням

цих вимог;
1.8.необхiднi умови для дотриманням праuiвниками правил особиСтОТ

гiгiени (рукомийники, мило рiдке, паперовi рушники (або

електросушарки для рук), антисептичнi засоби для обробки рук тощо);



1.9.обмеження проведення масових заходiв (нарад, зборiв тощо) в

закритих примirценнях (oKpiM заходiв необхiдних для забезпечення

функuiонування закладiв освiти - проведення педагогiчних рад тощо);
1.10. вологе прибирання з використанням миючих та лезiнфекцiйних

засобiв;
1.1 1. провiтрювання примiщень протягом не менше 15 хвилин перед

вiдкриттям та почергове провiтрювання KiMHaT протягом дня за
вiдсутностi дiтей;

1.12. медичнi пункти закладу необхiдними засобами та обладнанням
(безконтактними термометрами, лезiнфекцiйними, в тому числi
антисептичними засобами для обробки рук, засобами особистоТ гiгiсни
та iндивiду€Lл ьного зах исту);

1.13. розмiщення iнформашii (плакатiв/банерiв) про необхiднiсть
дотримання респiраторноi гiгiсни та етикету кашлю.

2. Керiвникам закладiв дошкiльноТ освiти посилити контроль за:
2.1.допущенням до роботи персон€Lлу закладу пiсля проведення

TepмoмeTpii безконтактним термометром та за умови наявностi засобу
iндивiдуального захисту, що щiльно покрива€ рот та Hic;

2.2.використанням засобiв iнливiлуального захисту (респiратор або
захисна маска) в процесi взасмоспiлкування працiвникiв помiж собою;

2.3.проведенням температурного скринiнry дiтей при входi (початковий) у
заклад та кожнi 4 години (поточний) з занесенням показникiв у
вiдповiдний журнал рекомендованоТ форми;

2.4.ранковим прийманням дiтей до закладу та передачу пiсля закiнчення
дня вихователями груп на територii закладу, за межами його булiвлi;

2.5.дотриманням вимог до органiзачii мiсць для обробки рук
спиртовмiсними антисептиками з концентрацiсю активно дiючот
речовини понад 60Yо для iзопропiлових спиртiв та понад 70О/о для
етилових спиртiв;

2.б.проведенням протиепiдемiчних заходiв, спрямованих на захист дiтей
(термометрiя, миття рук, навчання правилам етикету кашлю тоrцо) в
iгровiй формi таза особистим прикладом працiвникiв закладу;

2.7 . лотриманням заборони щодо:
- використання багаторазових (тканинних) рушникiв;
- використання м'яких (м'яконабивних) iграшок;
- використання килимiв з ворсом;
- перебування у вуличному взуттi (без змiнного) всерелинi примiщень;
- проведення батькiвських зборiв (oKpiM тих, що проводяться

дистанцiйно);
- запрошення творчо-розважальних колективiв та iнших осiб якi не с

спiвробiтниками закладу;
2. 8. проведенням культурно-виховних заходi в (вистав, свят, концертiв) за

участю дiтей з однiсТ групи з розрахунку однiсТ особи на 5 кв. MeTpiB
площi примiщення в якому проводиться захiд або територiт (якшrо
захiд проводиться на вiдкритому повiтрi);



2.9. виконанням рекомендацiй :

- проводити прогулянки та заняття за розробленим адаптивниМ
графiком з метою недопущення об'еднання/змiшування груп;

- обмежити кiлькiсть дiтей в групах, виходячи з можливостi
забезпечення належних протиепiдемiчних умов та контролю над Тх

дотриманням;
- прово дити додатковi iгри та вправи, якi б доносили дiтям важливiсть

iндивiдуальних заходiв профiлактики та фiзичного дистанцiювання;
- надавати прiоритет активностям, що проводяться на вiдкритому

повiтрi;
- переформатувати розмiщення в KiMHaTax для занять таким чином,

щоб забезпечити максимаJlьно можливе фiзичне дистанцiювання;
- обмежити заняття та iгри, що передбачають безпосереднiй фiзичний

контакт мiж дiтьми та персонаJIом;
- обмежити заняття та iгри, що потребують використання значноi

кiлькостi додаткового iнвентаря ;

- забезпечити процес органiзацiТ харчування, що дозволяе
мiнiмiзувати кiлькiсть дiтей, якi харчуються одночасно, або
одночасно перебувають за одним столом.

2. Вiдповiдальнiсть за виконання даного наказу покласти на керiвника
закладу освiти.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника

директора департаменту освiти Ковтуненко С.А.

В.В. АрендарчукЩиректор департаменту
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