
 
 

ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

 

НАКАЗ 

 

07.05.2021                                     м. Горішні Плавні                                 №94-Н 

 

 

Про відновлення освітнього процесу 

в приміщеннях закладів та установ освіти  

Горішньоплавнівської територіальної громади  

та режим їх роботи після завершення  

дії додаткових обмежувальних 

протиепідемічних заходів  

 
Відповідно до статті 40 Закону України «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення», статті 30 Закону України «Про захист 

населення від інфекційних хвороб», постанови Кабінету Міністрів України від 

09.12.2020 №1236 «Про встановлення карантину та запровадження 

обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2», постанови Головного санітарного лікаря України 

від 23.04.2021 №4 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах 

освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби 

(COVID-19)», протоколу регіональної комісії ТЕБ і НС від 06.05.2021 

№11/2021, з метою впорядкованого відновлення освітнього процесу в 

приміщеннях закладів та установ освіти, підтримання безпеки санітарного 

стану закладів освіти та забезпечення здоров’я і безпеки учасників освітнього 

процесу 

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Відновити освітній процес у приміщеннях закладів загальної 

середньої освіти, ЦД та ЮТ Горішньоплавнівської територіальної громади з 

11.05.2021 року. 

2. Керівникам закладів та установ освіти: 

2.1. Організувати освітній процес в закладах та установах освіти 

відповідно до постанови Головного санітарного лікаря України від 23.04.2021 

№4 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період 

карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)». 

2.2. Видати накази про відновлення освітнього процесу в приміщеннях 

закладів та установ освіти після завершення дії додаткових обмежувальних 



протиепідемічних заходів, визначивши відповідальних осіб за підготовку до 

відновлення освітнього процесу в приміщеннях закладів освіти. 

2.3. Повідомити учасників освітнього процесу та суб’єктів 

господарювання, які надають послуги з організації харчування, про відновлення 

навчання за класно-урочною формою. 

2.4. Поновити маршрути руху здобувачів освіти (задіявши можливі входи 

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

до закладу. 

2.5. Разом із медичним працівником та відповідальною особою провести 

роз’яснювальну роботу з персоналом та здобувачами освіти щодо 

індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення симптомів 

коронавірусної хвороби (COVID-19) серед персоналу або здобувачів освіти. 

2.6. Забезпечити проведення інструктажу для працівників щодо 

запобігання поширенню коронавірусної інфекції (COVID-19), дотримання 

правил респіраторної гігієни та протиепідемічних заходів. 

2.7. Здійснювати допуск до роботи персоналу закладів освіти за умови 

використання засобів індивідуального захисту (респіратора, захисної маски, у 

тому числі виготовлених самостійно) після проведення термометрії 

безконтактним термометром. 

2.8. Здійснювати допуск учнів до приміщень закладу при наявності 

захисної маски або респіратора (окрім 1-4 класів).  Захисні маски можуть не 

використовуватися під час проведення занять у навчальних приміщеннях. Під 

час пересування приміщенням закладу освіти використання захисних масок є 

обов’язковим.  

2.9. Рекомендувати педагогічним працівникам використовувати захисні 

щитки під час проведення занять у навчальних приміщеннях. 

2.10 Забезпечити допуск до приміщень закладів освіти всіх учасників 

освітнього процесу, зокрема батьків здобувачів освіти, за умови використання 

засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що 

закривають ніс та рот. 

2.11. Забезпечити щоденний моніторинг стану здоров’я усіх працівників 

та здобувачів освіти, дотримуючись чіткого алгоритму. 

2.12. Забезпечити проведення обробки дезінфікуючими засобами 

поверхонь в усіх приміщеннях закладу, бактерицидними лампами приміщень 

(особливо класних кімнат початкової школи). 

2.13. Забезпечити щоденне інформування відділу освіти щодо кількості 

відсутніх учнів та працівників закладу освіти до 10.00 години. 

3. Головному спеціалісту відділу освіти Дерій О.Г. здійснювати 

моніторинг дотримання закладами та установами освіти протиепідемічних 

заходів.  

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Головний спеціаліст відділу освіти    Петро ХОХУЛЯ  

 

 


