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Житомирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 33
НАКАЗ

12.11.2021 р. м. Житомир №418

Про відновлення освітнього процесу 
в закладі для здобувачів освіти 

5-11 класів з 15.11.2021року

Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від
04.10.2021 р. № 2153, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
07.10.2021 року за № 1306/36928 «Про затвердження Переліку професій, 
виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим 
профілактичним щепленням проти гострої респіраторної хвороби СОУГО- 
19», Постанови головного державного санітарного лікаря України від
06 вересня 2021 року № 10 «Протиепідемічні заходи у закладах освіти на 
період карантину у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (СОУГО- 
19)», у зв’язку з проходженням повного циклу вакцинування у працівників 
закладу, з метою впорядкування роботи закладу з 15 листопада 2021 року та 
вжиття невідкладних заходів, спрямованих на збереження здоров’я дітей 

НАКАЗУЮ:
1. Відновити з 15.11.2021 року освітній процес для здобувачів освіти
5-11-х класів за очною формою навчання відповідно до затвердженого 

розкладу та режиму роботи закладу;
2. Дозволити відвідування закладу з добувачами освіти з дотриманням 
відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення 
обов’язкового щоденного контролю стану здоров’я учнів.
3. Заступникам директора з НВР Дзюмазі Н.З., Степчині Л.А., з ВР 
Герасимчук С.О.:
3.1. забезпечити неухильне дотримання протиепідемічних заходів у закладі 
на період карантину у зв’язку з поширенням гострої респіраторної хвороби 
СОУГО-19, затверджених постановою Головного державного санітарного 
лікаря України від 06.09.2021 № 10;
3.2. Взяти під особистий контроль дотримання здобувачами освіти 
визначених маршрутів руху, щоб уникнути скупчення (залучаються всі З 
входи в приміщення закладу), використання розмітки на підлозі, що 
полегшує організацію двостороннього руху коридорами.
4. Медичній сестрі Кулаківській Н.М. та заступнику директора з ВР 

Герасимчук С.О.:
4.1. організувати проведення роз'яснювальної роботи з персоналом та 
здобувачами освіти щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування 
на виявлення симптомів коронавірусної хвороби (СОУГО-19) серед учасників 
освітнього процесу;
4.2. інформувати учасників освітнього процесу з питань вакцинації, 
профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань та протидії 
поширенню коронавірусної хвороби (СОУГО-19);



4.3. забезпечити дотримання рекомендованого МОН України Алгоритму дій 
керівників ЗЗСО у разі виявлення у здобувачів освіти та/або працівників 
ЗЗСО ознак гострого респіраторного захворювання (лист від 28.02.2020 № 
1/9-490).
4.4. недопускати до роботи персонал, який визначено таким, який потребує 
самоізоляції відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я;

4.5. Допуск до роботи персоналу закладу здійснювати за умови використання 
засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, 
що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно.
4.6. У разі виявлення співробітника з підвищеною температурою тіла понад 
37,2° С та/або із ознаками гострого респіраторного захворювання, такого 
співробітника не допускати до роботи та рекомендувати звернутись за 
медичною допомогою до сімейного лікаря.
4.7. В разі виявлення ознак гострої респіраторної хвороби в здобувана освіти, 
а також за відсутності батьків (інші законних представників), здобувану 
освіти одягти засіб індивідуального захисту. Також здійснити ізоляцію 
здобувана освіти в спеціально відведене приміщенні закладу, інформувати 
батьків (інших законних представників) та прийняти узгоджене рішення 
щодо направлення до закладу охорони здоров'я.
4.8. Після вилучення особи з симптомами інфекційної хвороби, в приміщенні 
де перебувала така особа, проводити провітрювання поза графіком та 
дезінфекувати висококонтактні поверхні.
5. Усім працівникам закладу бути забезпеченими 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.
6. Працівникам закладу використовувати засоби індивідуального захисту в 
процесі взаємоспілкування між собою.
7. Вхід та перебування в закладі освіти інших учасників освітнього процесу, 
зокрема батьків здобувачів освіти дозволити з метою захисту прав здобувачів 
освіти, педагогічних та інших працівників закладу, реалізація ними прав, 
передбачених законодавством, за умови використання засобів 
індивідуального захисту, проведення термометрії та попереднього 
узгодження відповідних дій з керівником закладу.
8. Допуск до закладу освіти батьків або супроводжуючих осіб, які 
супроводжують осіб з інвалідністю, дозволити за умови дотримання ними 
вимог, передбачених попереднім пунктом та потребує попереднього 
узгодження з керівником закладу освіти.
9. Засоби індивідуального захисту можна не використовуватися під час 
проведення занять у навчальних приміщеннях. Під час пересування 
приміщеннями закладу освіти використання захисних масок є обов'язковим.
10. Для учнів 1 - 4 класів вхід та пересування приміщеннями закладу 
дозволити без використання засобів індивідуального захисту.



11. Здобувачам освіти старшим 12 років обов'язково використовувати 
індивідуальні засоби захисту в процесі пересування приміщеннями закладу.
12. В процесі викладання навчальної дисципліни педагогічним працівникам 
рекомендую використовувати захисні щитки.
13. Багаторазовий захисний щиток використовувати та дезінфікувати 
відповідно до інструкції виробника.

14. Пересування здобувачів освіти між навчальними кабінетами, аудиторіями 
мінімізувати, зокрема, шляхом проведення занять впродовж дня для одного і 
того ж класу (групи) в одній і тій самій аудиторії (кабінеті).
15. За можливості забезпечити проведення занять з окремих предметів на 
відкритому повітрі.
16. Заступнику директора з ГЧ Дідківському А.І. забезпечити:
16.1. виконання санітарно-дезінфекційного режиму у закладі у період 
карантину відповідно до Санітарного регламенту для закладів загальної 
середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я 
України 25 вересня 2020 року № 2205, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 10 листопада 2020 року за № 1111/35394. Розрахунок 
необхідної кількості дезінфекційного засобу здійснюється відповідно до 
інструкції щодо використання засобу.
16.2. Після проведення занять у кінці робочого дня організовувати очищення 
і дезінфекцію поверхонь (в тому числі дверних ручок, столів, місць для 
сидіння, перил, тощо).
16.3. На всіх входах до закладу організувати місця для обробки рук 
антисептичними засобами. Місця для обробки рук позначити яскравим 
вказівником про правила та необхідність дезінфекції рук (банер, наклейка, 
тощо).
17.Класним керівникам 5-11 класів:
17.1. проінформувати учнів, батьків та осіб, що їх заміняють, про організацію 
освітнього процесу в закладі з 15.11.2021 року.
17.2. 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.
17.3.Питний режим здобувачів освіти організовути з допомогою 
використання індивідуальних ємностей для рідини або фасованої питної 
продукції.
18. Бабушко К.П. забезпечити наявність інформації про відновлення 
освітнього процесу для здобувачів освіти 5-11 класів в очному режимі з
15.11.2021 року на головній сторінці офіційного сайту закладу у розділі 
«Режим роботи закладу».
19. Заступнику директора з НВР Дзюмазі Н.З. щоденно інформувати 
департамент освіти про форми організації освітнього процесу відповідно до 
ступенів навчання (заповнення і Google-таблиці до 9 год. 15 хв. за 
посиланням).
20. ПП Красавчиковій І.Ф.:
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20.1. харчування здобувачів освіти організувати згідно графіка і розрахунку 
максимальної кількості здобувачів освіти, які можуть одночасно отримувати 
(на лінії роздачі) та вживати їжу, не порушуючи фізичної дистанції 1 метр.
20.2. При організації харчування забезпечити відстань між столами не менше 
1,5 м та розміщення за столом не більше 4-х осіб.

20.3. Забезпечити працівників їдальні, які видають страви або здійснюють 
розрахунок, засобами індивідуального захисту: захисною маскою або 
респіратором та захисними окулярами, або захисним щитком, а також 
одноразовими рукавичками.
20.4. При організації харчування забезпечити умови для дотримання 
працівниками правил особистої гігієни - рукомийники, мило рідке, паперові 
рушники (або електросушарки для рук), антисептичні засоби для обробки 
рук.
20.5. з працівниками харчоблоку проводити навчання щодо одягання, 
використання, зняття засобів індивідуального захисту, їх утилізації, 
забезпечити контроль за виконанням цих вимог.
21. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
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