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ПОСТАНОВОЮ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД 22 ЛИПНЯ 2020
РОКУ № 641 ІЗ ЗМІНАМИ (ПОСТАНОВА КМУ ВІД 12 СЕРПНЯ 2020
№ 712) ЗАПРОВАДЖЕНО ЧОТИРИ КАТЕГОРІЇ РІВНЯ НЕБЕЗПЕКИ ТА
ПОСИЛЕННЯ КАРАНТИННИХ ЗАХОДІВ У РАЙОНІ ЧИ МІСТІ.
Відтак, в залежності від епідемічної ситуації в регіоні або районі чи
місті обласного значення (далі — окремі адміністративно-територіальні
одиниці регіону) встановлюється “зелений”, “жовтий”, “помаранчевий”
або “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.
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РІШЕННЯ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ РІВНЯ ЕПІДЕМІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ
ПРИЙМАЄТЬСЯ ДЕРЖАВНОЮ КОМІСІЄЮ ТЕБ ТА НС КОЖНІ 7 ДНІВ.

Рішення про визначення категорії рівня небезпеки та посилення
карантинних заходів приймається, якщо:
●

●

●

●

середня кількість тестувань методами ПЛР та ІФА становить менше
ніж 24 тестування на 100 тисяч населення протягом останніх 7 днів;
показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів на 100 тисяч
населення перевищує базовий рівень захворюваності;
базовий рівень захворюваності на COVID-19 становить 40 випадків
на 100 тисяч населення за 14 днів;
завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я становить більш
як 50% протягом 5 днів поспіль.
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 Якщо рівень завантаженості ліжок у закладах охорони
здоров’я по всьому регіону 5 днів поспіль становить 50% і більше,
на території всього регіону встановлюєтья “помаранчевий”
рівень епідемічної небезпеки.
 Якщо рівень завантаженості ліжок у закладах охорони
здоров’я по всьому регіону 5 днів поспіль становить 75% і
більше, на території всього регіону встановлюється “червоний”
рівень епідемічної небезпеки.
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РІШЕННЯ ПРО ПОСЛАБЛЕННЯ “ЧЕРВОНОГО”, “ПОМАРАНЧЕВОГО”
ТА “ЖОВТОГО” РІВНЯ ЕПІДЕМІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ НЕ МОЖЕ БУТИ
ПЕРЕГЛЯНУТО РАНІШЕ НІЖ ЧЕРЕЗ 14 ДНІВ.

6

ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО РОБОТИ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ НА ТЕРИТОРІЯХ
ДЕ ЗАПРОВАДЖЕНО «ЗЕЛЕНИЙ» ТА «ЖОВТИЙ» РІВЕНЬ
ЕНДЕМІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ВІДСУТНІ
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НА ТЕРИТОРІЯХ, ДЕ РІШЕННЯМ ДЕРЖАВНОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ТЕБ
ТА НС ЗАПРОВАДЖЕНО ПОМАРАНЧЕВИЙ РІВЕНЬ НЕБЕЗПЕКИ
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
 відвідування закладів освіти здобувачами освіти групами
кількістю більше ніж 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної
середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти.

НА ТЕРИТОРІЯХ З ЧЕРВОНИМ РІВНЕМ НЕБЕЗПЕКИ ПЕРЕДБАЧЕНО
НАЙЖОРСТКІШІ ОБМЕЖЕННЯ, ЗА ЯКИХ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ
ВІДВІДУВАННЯ ВСІХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ЗДОБУВАЧАМИ ОСВІТИ, В
ТОМУ ЧИСЛІ Й ДОШКІЛЬНИХ.
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«ТИМЧАСОВІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОТИЕПІДЕМІЧНИХ
ЗАХОДІВ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ НА ПЕРІОД ДІЇ КАРАНТИНУ В ЗВ’ЯЗКУ З
ПОШИРЕННЯМ КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ (COVID-19)» ЗАТВЕРДЖЕНІ
ПОСТАНОВОЮ ГОЛОВНОГО ДЕРЖАВНОГО САНІТАРНОГО ЛІКАРЯ УКРАЇНИ
ВІД 30 ЛИПНЯ 2020 РОКУ № 42.
До початку навчального процесу керівнику закладу освіти рекомендовано:



наказом визначити відповідальну особу по закладу за щоденний контроль
за виконанням Тимчасових рекомендацій;
забезпечити розробку алгоритмів дій на випадок надзвичайної ситуації,
пов’язаною з реєстрацією випадків захворювання на коронавірусну
хворобу (COVID-19) серед здобувачів освіти та працівників закладу освіти;
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організувати централізований збір використаних засобів індивідуального
захисту;
організувати проведення навчання працівників щодо одягання,
використання, зняття засобів індивідуального захисту, їх утилізації;
подати заявку на адресу засновника щодо придбання запасу миючих та
дезінфікуючих засобів, що необхідні для дотримання працівниками та
учнями правил особистої гігієни (мило рідке, паперові рушники (або
електросушарки для рук), антисептичні засоби для обробки рук тощо),
обладнання (безконтактними термометрами) для медичних пунктів
закладу, засобів індивідуального захисту для персоналу із розрахунку 1
захисна маска на 3 години роботи;
розробити маршрути руху здобувачів освіти, задіяти всі можливі входи в
приміщення закладу; скласти графік допуску до закладу освіти, з метою
запобігання утворення скупчення учасників освітнього процесу;
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передбачити можливість визначення різного часу початку та закінчення
занять (перерв) для різних класів т груп та виокремити зони переміщення
для різних вікових категорій дітей;
розробити графік харчування здобувачів освіти;
обмеження проведення масових заходів (нарад, зборів тощо) в закритих
приміщеннях (окрім заходів необхідних для забезпечення функціонування
закладів освіти – проведення педагогічних рад, засідань ректоратів,
конкурсних комісій, конференцій трудового колективу тощо);
розмістити інформацію (плакати/банери) про необхідність дотримання
респіраторної гігієни та етикету кашлю.
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ПРОТЯГОМ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ:
Керівник та медичний персонал закладу освіти, або відповідальна особа,
яка пройшла відповідний інструктаж та призначена наказом керівника закладу,
забезпечують:
 щоденний контроль за виконанням Тимчасових рекомендацій;
 проведення роз'яснювальної роботи з персоналом та здобувачами освіти
щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення
симптомів коронавірусної хвороби (COVID-19) серед персоналу та
здобувачів освіти;
 недопущення до роботи персоналу, визначеного таким, який потребує
самоізоляції відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;
 допуск до роботи персоналу за умови використання засобів
індивідуального захисту після проведення термометрії безконтактним
термометром.
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ПЕДАГОГІЧНИЙ СКЛАД ЗАКЛАДУ ОСВІТИ:
 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 тимчасово ізолюються в спеціально відведеному
приміщенні закладу, інформуються батьки (інші законні представники) та
приймається узгоджене рішення щодо направлення до закладу охорони
здоров’я;
 після кожного зняття засобів індивідуального захисту та перед одяганням
чистих засобів індивідуального захисту, працівник повинен ретельно
вимити руки з милом або обробити антисептичним засобом;
 після кожного навчального заняття проводити провітрювання впродовж не
менше 10 хвилин.
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ІНШІ ПРАЦІВНИКИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ (ТЕХНІЧНИЙ ПЕРСОНАЛ,
ПЕРСОНАЛ ЇДАЛЬНІ) ПОВИННІ:
 дотримуватись правил особистої гігієни, маскового режиму та правил
поводження з засобами індивідуального захисту;
 ознайомитись з Тимчасовими рекомендаціями та правилами
респіраторної гігієни.
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ОРГАНІЗАТОР – ПЕРЕВІЗНИК, ЯКИЙ ЗДІЙСНЮЄ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ДІТЕЙ
ТА ПРАЦІВНИКІВ ДО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ЗАБЕЗПЕЧУЄ:
 проведення дезінфекційних заходів у салоні транспортного засобу в кінці
робочої зміні;
 водіїв засобами індивідуального захисту (із розрахунку 1 захисна маска на 3
години роботи на 1 особу), антисептичний засіб для обробки рук;
 проведення навчання з питань використання та утилізації засобів
індивідуального захисту;
 щоденний контроль за станом здоров’я водіїв та проведення
температурного скринінгу до початку робочої зміни та не допуск до роботи
осіб з ознаками гострої респіраторної хвороби або підвищеною
температурою тіла понад 37,2 0С;
 вхід до салону автотранспорту при наявності засобів індивідуального захисту
(респіратора або захисної маски).

