КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЛІЦЕЙ
Н А К А З
Від 21.08. 2020 року
№ 83
Про організацію освітнього процесу
в умовах карантинних обмежень
у 2020-2021 навчальному році
З метою якісного забезпечення освітнього процесу, на виконання листа ДОН
від 20.08.2020 № 063-4623 та Рекомендацій щодо організації освітнього процесу в
умовах карантинних обмежень у 2020-2021 навчальному році
НАКАЗУЮ
1. З 1 вересня під час освітнього процесу необхідно дотримуватись
запроваджених посилених протиепідемічних заходів, соціального дистанціювання,
норм гігієни та виробничої санітарії, використовуючи засоби індивідуального
захисту та уникаючи масових скупчень.
2. Рекомендації щодо організації освітнього процесу в ліцеї в умовах
карантинних обмежень у 2020-2021 навчальному році затвердити ( додаток 1, далі Рекомендації).
3. Керівникам підрозділів керуватися в роботі Рекомендаціями при організації
освітнього процесу в ліцеї.
4.Призначити відповідальною за встановлення системи екстреної комунікації з
поліклініками, лікарнями і медичними центрами діагностичного обстеження у
випадку виявлення особи (осіб) із симптомами вірусного захворювання та
забезпечення порядку відсторонення їх від занять або роботи медичного працівника
ліцею Гаркавенко Ю.Г.
5.Заступнику директора з НВР Бобровській О.Ю., медичному працівнику
Гаркавенко Ю.Г., інспектору в-к Філоненко С.М., формування (комісійно) списків
учнів та працівників ліцею, що належать до групи ризику, для запровадження
щоденного моніторингу стану здоров’я зазначеної категорії осіб.
6.Завідуючій господарством Хильченко І.Г.:
- забезпечити дезінфікуючими килимками (дезінфікуючими матами) усі місця на
входах до закладу освіти (у тому числі в гуртожитку);
- забезпечити медичний пункт ліцею необхідними засобами та обладнанням
(безконтактними термометрами, дезінфекційними, у тому числі антисептичними
засобами для обробки рук, засобами особистої гігієни та індивідуального захисту),
бактерицидними лампами для дезінфекції приміщення ( згідно Заходів по усуненню
зауважень, виявлених в результаті моніторингу готовності ліцею до 2020-2021 н.р.).
7.Обмежити проведення масових заходів (нарад, зборів тощо) в закритих
приміщеннях (окрім заходів необхідних для забезпечення функціонування ліцею ‒
проведення педагогічних рад, термінових інструкційно-методичних нарад, зборів
трудового колективу тощо).
8.Заступнику директора з НВР Бобровській О.Ю., медпрацівнику Гаркавенко
Ю.Г., інженеру з ОП Омельчук М.В. контролювати розміщення актуальної
інформації (плакатів/банерів) про необхідність дотримання респіраторної гігієни,
етикету кашлю та персонального захисту органів дихання в контексті інфекційного
контролю;
9. Заступнику директора з НВР Бобровській О.Ю.
розробити правила
використання роздягалень здобувачами освіти.
Наказ довести до відома колективу ліцею, осіб, вказаних у ньому під підпис,
контроль за його виконанням залишаю за собою.
Директор ліцею
Микола ІВАНЕЦЬ

КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЛІЦЕЙ
В додаток до НАКАЗУ № 83 від 21.08.2020 року
27.08.2020 року
Про організацію освітнього процесу
в умовах карантинних обмежень
у 2020-2021 навчальному році
На виконання Постанови Головного державного санітарного лікаря України
22.08. 2020 № 50 визнати такою, що втратила чинність постанову Головного
державного санітарного лікаря України від 30 липня 2020 року № 42 « Про
затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів
у закладах освіти в період карантину в зв'язку поширенням коронавірусної хвороби
(СОVID-19)».
НАКАЗУЮ:
1. Нову редакцію «Протиепідемічних заходів у ліцеї на період карантину у
зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)( далі
Рекомендації) затверджую (додаток 1).
2. Нову редакцію «Протиепідемічних заходів у гуртожитку ліцею на період
карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)
затверджую ( додаток 2).
3. Всім працівникам ліцею у своїй роботі керуватися Рекомендаціями.
4. Керівникам груп під час проведення виховних годин довести до відома
учнів вимоги Рекомендацій.
Наказ довести до відома колективу ліцею, контроль за його виконанням
залишаю за собою.

Директор

Микола ІВАНЕЦЬ

Додаток 1 д о наказу 83 21.08.2020

Протиепідемічні заходи
у гуртожитку в період карантину в зв'язку з поширенням коронавірусної
хвороби (COVID-19)
розроблені відповідно з «Тимчасовими рекомендаціями
щодо організації протиепідемічних заходів в гуртожитках на період карантину у
зв'язку з поширенням корона вірусної хвороби (СОVID-19) , затверджених
постановою Головного санітарного лікаря України від 04.08.20 №48 для
гуртожитків всіх типів та повинні враховуватися адміністрацією ліцею з метою
запобігання ускладнення епідемічної ситуації внаслідок поширення коронавірусної
хвороби (СОVID-19).
1. У гуртожитку черговий вахтер ( відповідно до графіка роботи) проводить
щоденний температурний скринінг безконтактним методом усім мешканцям та
працівників , при вході до гуртожитку.
При виявленні температури тіла понад 37,2 у осіб, які проживають у гуртожитку,
такі особи підлягають ізоляції в ізоляторі до отримання консультації медичного
працівника.
Вихователі під час проведення вечірньої перевірки наявності учнів у гуртожитку
проводять їх температурний скринінг безконтактним методом .
2. На вході до гуртожитку або окремих його приміщень, необхідно:


розмістити інформаційні матеріали щодо профілактики коронавірусної
хвороби СОVID-19;



організувати на вході до гуртожитку місця дія обробки рук спиртовмісними
антисептиками з концентрацією активно діючої речовини понад 60% для
ізопропілового спирту та понад 70% для етилового спирту. Доцільно розмістити
яскравий вказівник про необхідність дезінфекції рук (банер, наклейка, вказівник
тощо).
3. Перебування в приміщеннях загального перебування або користування (поза
кімнатами) дозволяється лиши у респіраторі або захисній масці (у тому числі,
виготовленій самостійно), так щоб були покриті ніс та рот.
4. В місцях потенційного скупчення осіб, які проживають у гуртожитку повинно
бути нанесене відповідне тимчасове маркування для забезпечення дотримання
дистанції не менше 1,3 метри.
На робочому місці, чергового (вахтера) гуртожитку встановлюється захисний
екран. У разі неможливості встановлення захисного екрану, персонал має
використовувати захисний щиток або окуляри.
5. Директор ліцею та комендант гуртожитку повинні забезпечити:





наявність щонайменше п'ятиденного запасу засобів індивідуального захисту та їх
використання працівниками гуртожитку (респіратори або медичні маски, в тому
числі саморобні, захисні рукавички);





постійну наявність рідкого мила, антисептиків та паперових рушників або
електросушарок в санвузлах загального користування;
вологе прибирання місць скупчення проживаючих;



дезінфекцію поверхонь, з якими контактують відвідувачі, у всіх громадських та
службових зонах (столи, стільці, ручки дверей, кнопки ліфтів, роздягальні, сходи,
перила тощо) кожні 3-4 години, повторювати процедуру у будь-який час при
забрудненні;



централізований збір використаних засобів індивідуального захисту, паперових
серветок в окремі контейнери, урни з кришками та одноразовими поліетиленовими
пакетами з подальшою утилізацією;



розміщення додаткових контейнерів, урн для засобів індивідуального захисту,
паперових серветок в місцях загального користування (холах, коридорах тощо);



контроль за використанням засобів індивідуального захисту проживаючими в
місцях загального користування та при переміщеннях приміщеннями гуртожитку
(поза кімнатою);



обмеження масових зборів працівників та осіб які проживають у гуртожитку в
закритих приміщеннях.
6. Працівники ліцею зобов'язані:



регулярно мити руки з милом або обробляти
антисептиками не рідше одного разу за 3 години;



утримуватися від контакту з особами, які мають симптоми респіраторних
захворювань;



їх

спиртовмісними

самоізолюватися у разі виникнення симптомів респіраторних захворювань.
7. При виявленні у осіб, які проживають в гуртожитку симптомів гострого
респіраторного захворювання та/або підвищення температури тіла, адміністрація
невідкладно повідомляє заклад охорони здоров'я, який надає медичну допомогу
особам, що проживають у гуртожитку, або медичний пункт, що обслуговує
студентські містечка/гуртожиток та вживає невідкладних заходів щодо
недопущення розповсюдження корона вірусної хвороби (СОVID-19) у гуртожитку.
При появі симптомів респіраторного захворювання та/або підвищення температури
у особи, що проживає у гуртожитку, така особа підлягає ізоляції до отримання
консультації медичного працівника.
За умови багатомісного розміщення, ізоляції підлягають усі особи, що спільно
проживали з нею.
8. При виявленні випадку коронавірусної хвороби (СОVID-19) серед осіб, які
проживають або перебувають в гуртожитках, працівники державних установ МОЗ
епідеміологічного профілю проводять епідеміологічне розслідування випадку та
встановлюють контактних осіб з урахуванням постійних контактів в місцях
спільного побуту, у спільному з хворим житловому блоці або секції, користування
стильними приміщеннями.

9. Особи з підозрою на коронавірусну хворобу (СОVID-19) підлягають госпіталізації
або самоізоляції у відповідності до галузевих стандартів надання медичної
допомоги.
10. Контактні особи підлягають самоізоляції у відповідності до галузевих стандартів
в сфері охорони здоров'я та в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України
від 22 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».
11. Особам, що знаходяться на самоізоляції в приміщеннях гуртожитку, має бути
забезпечено медичне спостереження, доставка харчових продуктів, медикаментів,
засобів гігієни, особистих речей із дотриманням необхідних протиепідемічних
заходів.
12. Особам, що знаходяться на самоізоляції в приміщеннях гуртожитку, у разі
необхідності має бути надана медична допомога відповідно до Стандартів надання
медичної допомоги хворим на СОVID-19.
13. Доступ до гуртожитку має бути обмежено на вході/виході, який забезпечує
доступ до місць самоізоляції осіб.
14. Територіальні органи Національної поліції України або відповідні підрозділи
Національний гвардії України після одержаний інформації щодо встановлення
режиму самоізоляції в гуртожитках невідкладно вживають щодо контролю за
дотриманням режиму самоізоляції шляхом забезпечення, за потреби, чергування
біля місць масової самоізоляції осіб, для оперативного реагування на випадки
порушення умов самоізоляції, встановлення тимчасових пунктів базування.

додаток до наказу № 83
Від 21.08 2020 р.

Протиепідемічні заходи у ліцеї на період карантину у зв'язку
з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)
27.08.2020 року
Розроблені відповідно до типових тимчасових рекомендацій щодо організації
протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в зв’язку з
поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) затверджених постановою
головного державного санітарного лікаря України 22.08. 2020 № 50
З метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19) у
навчальному 2020-2021 році керівники та працівники ліцею мають здійснювати
свою діяльність з урахуванням необхідності забезпечення належних
протиепідемічних заходів (далі - заходи), спрямованих на запобігання ускладнення
епідемічної ситуації внаслідок поширення коронавірусної хвороби (СОVID-19).
1. Відповідальність за організацію та виконання протиепідемічних заходів
покладається на директора ліцею.
2. Директор та медичний працівник ліцею забезпечують:


щоденний контроль за виконанням заходів;



проведення роз'яснювальної роботи з персоналом та здобувачами освіти щодо
індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення симптомів
коронавірусної хвороби (СОVID-19) серед персоналу або здобувачів освіти;



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



недопущення до роботи персоналу, визначеного таким, який потребує
самоізоляції відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я;



проведення інструктажу для працівників щодо запобігання поширенню
коронавірусної інфекції (СОVID-19), дотримання правил респіраторної гігієни та
протиепідемічних заходів.

3. Допуск до роботи персоналу ліцею здійснюється за умови використання засобів
індивідуального захисту (респіратора, захисного щитка або маски, в тому числі
виготовленої самостійно) після проведення термометрії безконтактним
термометром.
У разі виявлення співробітника з підвищеною температурою тіла понад 37,2 °C або
із ознаками гострого респіраторного захворювання. такий співробітник не
допускається до роботи з рекомендаціями звернутись за медичною допомогою до
сімейного лікаря.

При появі підвищеної температури тіла понад 37,2 °C або ознак гострого
респіраторного
захворювання
вдома,
співробітник
повідомляє
свого
безпосереднього керівника та не виходить на роботу, одночасно звертаючись за
медичною допомогою.
4. Усі працівники ліцею забезпечуються засобами індивідуального захисту із
розрахунку 1 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.
Після кожного зняття засобів індивідуального захисту та перед одяганням чистих
засобів індивідуального захисту, працівник повинен ретельно вимити руки з милом
або обробити антисептичним засобом.
5. Директор ліцею забезпечує:


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;



проведення навчання працівників щодо одягання, використання, зняття
засобів індивідуального захисту, їх утилізації, контроль за виконанням цих вимог;



необхідні умови для дотриманням працівниками правил особистої гігієни
(рукомийники, мило рідке, паперові рушники (або електросушарки для рук),
антисептичні засоби для обробки рук тощо);



обмеження проведення масових заходів (нарад, зборів тощо) в закритих
приміщеннях (окрім заходів необхідних для забезпечення функціонування ліцею
- проведення педагогічних рад, конкурсних комісій,



конференцій трудового колективу тощо);



медичний пункт ліцею необхідними засобами та обладнанням
(безконтактними термометрами, дезінфекційними, в тому числі антисептичними
засобами для обробки рук, засобами особистої гігієни та індивідуального
захисту);



розміщення інформації (плакатів/банерів) про необхідність дотримання
респіраторної гігієни та етикету кашлю.

Вимоги щодо організації освітнього процесу
6. Директор ліцею розробляє маршрути руху здобувачів освіти (залучаються всі
можливі входи в приміщення закладу) та складає графік, за яким відбувається
допуск здобувачів освіти до ліцею. Графік допуску повинен бути сформований
таким чином, щоб запобігати утворенню скупчення учасників освітнього процесу.
Забороняється допуск до ліцею батьків або супроводжуючих осіб, крім осіб, які
супроводжують осіб з інвалідністю.
7. Педагогічний склад ліцею перед початком занять проводить опитування
учасників освітнього процесу щодо їх самопочуття та наявності симптомів
респіраторної хвороби.

В разі виявлення ознак гострої респіраторної хвороби, за відсутності батьків,
здобувачі освіти одягають маску, тимчасово повинні бути ізольовані в спеціально
відведеному приміщенні ліцею, інформуються батьки (інші законні представники)
та приймається узгоджене рішення щодо направлення до закладу охорони здоров'я.
Після вилучення особи з симптомами інфекційної хвороби в приміщенні, де
перебувала така особа, проводиться провітрювання поза графіком та дезінфекція
висококонтактних поверхонь.
8. 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 ліцею використання
захисних масок є обов'язковим.
У випадку віднесення до зони «помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки,
педагогам в процесі викладання навчальної дисципліни рекомендовано
використовувати захисні щитки.
Багаторазовий захисний щиток використовується та дезінфікується відповідно до
інструкції виробника.
9. На всіх входах до ліцею організовуються місця для обробки рук антисептичними
засобами. Місця для обробки рук позначаються яскравим вказівником про правила
та необхідність дезінфекції рук (банер, наклейка, тощо).
10. Пересування здобувачів освіти між навчальними кабінетами, аудиторіями
повинно бути мінімізованим, зокрема, шляхом проведення занять впродовж дня для
однієї і тієї групи в одному і тому самому кабінеті, застосування модульного
підходу до організації вивчення дисциплін тощо.
11. У розкладі занять необхідно передбачити можливість визначення різного часу
початку та закінчення занять (перерв) для різних груп.
12. Необхідно забезпечити раціональне використання запасних виходів із ліцею,
використання розмітки на підлозі, що полегшує організацію двостороннього руху
коридорами.
13. За можливості забезпечити проведення занять з окремих предметів на
відкритому повітрі.
14. Заповненість лекційних аудиторій під час проведення занять, що передбачають
поєднання кількох груп, не повинна перевищувати 50% при забезпеченні
максимальної дистанції між здобувачами освіти.
У випадку віднесення до зони «помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки,
наповненість груп не повинна перевищувати 20 осіб.
У таких випадках засновник та директор ліцею повинні завчасно адаптувати графік
навчання та сформувати групи на час встановлення відповідного рівня епідемічної
небезпеки.

15. Здобувачі освіти , що проходять навчання (виробничу практику) на
підприємствах повинні дотримуватись додаткових протиепідемічних заходів,
визначених відповідним підприємством.
16. У разі підтвердження випадку коронавірусної хвороби СОVID-19 в одного із
здобувачів освіти, всі інші здобувачі освіти відповідної групи визнаються такими,
що потребують самоізоляції, та повинні вживати заходів, передбачених галузевими
стандартами в сфері охорони здоров'я.
17. У санітарних кімнатах потрібно забезпечити наявність рідкого мила та
паперових рушників (або електросушарок для рук). Використання багаторазових
рушників заборонено.
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.
18. Після проведення занять у кінці робочого дня необхідно провести очищення і
дезінфекцію поверхонь (в тому числі дверних ручок, столів, місць для сидіння,
перил, тощо).
19. Після кожного навчального заняття проводити провітрювання впродовж не
менше 10 хвилин. При провітрюванні слід забезпечити безпеку дітей шляхом
встановлення замків та фізичних обмежувачів на вікна.
Вимоги до поводження з використаними засобами індивідуального захисту
20. Директор ліцею організовує централізований збір та утилізацію використаних
засобів індивідуального захисту (захисні маски, респіратори, гумові рукавички,
захисні щитки), паперових серветок в окремі контейнери/урни (картонні або
пластикові), з кришками та поліетиленовими пакетами, наступним чином:


кількість та об'єм (місткість) контейнерів/урн визначається з розрахунку на
кількість відвідувачів ліцею, з подальшою утилізацією згідно з укладеними
угодами на вивіз твердих побутових відходів;



контейнери рекомендовано встановлювати біля входу в ліцей , коридорах та
санвузлах;



поліетиленові пакети з контейнерів, у яких зібрано використані засоби
індивідуального захисту (захисні маски. респіратори, гумові рукавички, захисні
щитки), необхідно замінювати після заповнення або за графіком, щільно
зав'язувати (рекомендується використовувати додатковий пакет для надійності
зберігання використаних засобів індивідуального захисту) та наносити
маркування («використані засоби індивідуального захисту»);



щоденно здійснювати дезінфекцію контейнерів, картонні контейнери
одноразового використання після використання підлягають утилізації.

