
 

Протокол № 2  
для керівника закладу освіти: 

1. Збільшити вільний простір в навчальних приміщеннях (прибирання зайвих 
меблів, килимів, м’яких іграшок тощо). 

2. Виокремити приміщення для тимчасового перебування учасників освітньо-
го процесу у випадку виявлення в них симптомів гострого респіраторного 
захворювання та/або підвищеної температури. 

3. Забезпечити заклад освіти та працівників засобами дезінфекції, індивідуа-
льного захисту, безконтактними термометрами та контейнерами для вико-
ристаних засобів індивідуального захисту тощо. 

4. Впровадити заходи щодо застосовування практики соціального дистанцію-
вання та уникнення скупчення, спрямованих на мінімізацію контактування з 
іншими особами: відкрити декілька входів до приміщення, скласти гнучкий 
графік початку навчальних занять для різних категорій здобувачів освіти, 
використовувати розмітки на підлозі, що полегшує організацію двосторон-
нього - руху коридорами, виокремити зони переміщення для різних вікових 
категорій учнів тощо). 

5. Закріпити за класами певні навчальні кабінети для мінімізації пересування 
учнів у приміщеннях закладу освіти. 

6. Дотримуватися питного режиму учасникам освітнього процесу за допомо-
гою використання індивідуальних ємностей для рідини або фасованої пит-
ної продукції. 

7. Розробити графік харчування здобувачів освіти з метою забезпечення фізи-
чної дистанції дітей 1 метр. 

8. Заборонити організацію харчування шляхом самообслуговування. 
9. Забезпечити роздачу попередньо фасованої харчової продукції відповідно 

до норм харчування у закладах освіти, передбачених постановою Кабінету 
Міністрів України від 22 листопада 2004 р. №1591, у разі неможливості за-
безпечення учнів гарячим харчуванням. 

10. Видати наказ щодо тимчасового порядку організації освітнього процесу в 
закладі освіти. 



11. Призначити відповідальних осіб за виконання усіх заходів необхідних для 
функціонування закладу в умовах послаблення карантину. 

12. Запровадити гнучку структуру навчального року, передбачивши можливість 
внесення змін до термінів проведення канікул, початку та завершення на-
вчальних семестрів, з урахуванням епідеміологічної ситуації. 

13. Запропонувати батькам учнів, які належать до категорій, яким не рекомен-
довано перебування в закладах освіти (особам із хронічними легеневими 
хворобами, особам, які мають розлади імунної системи, особам із захворю-
ванням на цукровий діабет тощо), продовжити навчання за формами здо-
буття освіти, що максимально відповідають потребам їхнього захисту та 
безпеки (наприклад, педагогічний патронаж, екстернатна, сімейна (домаш-
ня) або дистанційна форми здобуття освіти). 

14. За сприятливих погодних умов забезпечувати проведення занять на відкри-
тому повітрі. 

15. Організувати проведення навчання з використанням дистанційних техноло-
гій для учнів 3-11 класів один раз в тиждень. 

16. Застосовувати модульний підхід до організації вивчення дисциплін, а також 
змішане навчання, як одна із форм, яка передбачає дотримання протиепіде-
мічних норм. 

17. Заборонити об’єднання класів та груп. 
18. Провести інструктажі для всіх працівників закладу з метою освоєння та во-

лодіння усіма необхідними навиками щодо запобігання розповсюдження 
інфекції та визначити конкретні обов’язки та вимоги до роботи кожного. 

19. Перевірити стан готовності приміщень: медичних кабінетів, туалетних кім-
нат, харчоблоків, їдалень, виробничих майстерень, спортивних залів (спор-
тивних майданчиків) тощо. 

20. Забезпечити переформатування розміщення меблів у класах таким чином, 
щоб забезпечити максимальне фізичне дистанціювання. 

21. Забезпечити провітрювання приміщень впродовж не менше 10 хвилин, за-
безпечивши безпеку дітей шляхом встановлення замків та фізичних обме-
жувачів на вікна. 

22. Забезпечити наявність у кожному приміщенні графіку прибирань з відміт-
ками про виконання. 

23. Проводити щоденну термометрію працівників закладу освіти перед почат-
ком робочого дня.  

24. Завести журнал термометрії персоналу для контролю виконання термометрії. 
25. Організувати систему щоденного контролю за станом здоров’я усіх праців-

ників та учнів. 



26. Організувати централізований збір використаних засобів індивідуального 
захисту, паперових серветок в окремі контейнери (урни) з кришками та по-
ліетиленовими пакетами, з подальшою утилізацією згідно з укладеними 
угодами на вивіз твердих побутових відходів. 

27. Проводити навчання працівників щодо одягання, використання, зняття засо-
бів індивідуального захисту, їх утилізації, контроль за виконанням цих вимог. 

28. Забезпечити необхідні умови для дотриманням працівниками правил особи-
стої гігієни (рукомийники, мило рідке, паперові рушники (або електросуша-
рки для рук), засоби індивідуального захисту (маски або захисні щитки), ан-
тисептичні засоби для обробки рук тощо). 

29. У разі виявлення працівника з підвищеною температурою тіла понад 37,2 оС 
або із ознаками ГРЗ, такий працівник не допускається до роботи з рекомен-
даціями звернутись за медичною допомогою до сімейного лікаря. 

30. У разі підтвердження випадку коронавірусної хвороби COVID-19 в одного з 
учнів класу або групи, всі інші учні відповідного класу або групи визнають-
ся такими, що потребують самоізоляції. 

31. Після вилучення особи з симптомами інфекційної хвороби в приміщенні, де 
перебувала така особа, проводиться провітрювання поза графіком та дезін-
фекція висококонтактних поверхонь. 

32. Обмежити проведення масових заходів (нарад, зборів тощо) в закритих 
приміщеннях (окрім заходів необхідних для забезпечення функціонування 
закладів освіти - проведення педагогічних рад, конкурсних комісій, конфе-
ренцій трудового колективу тощо з дотриманням протиепідемічних норм). 

33. Забезпечити медичні пункти закладу необхідними засобами та обладнанням 
(безконтактними термометрами, дезінфекційними, в тому числі антисептич-
ними засобами для обробки рук, засобами особистої гігієни та індивідуаль-
ного захисту). 

34. Розмістити інформацію (плакатів/банерів) про необхідність дотримання ре-
спіраторної гігієни та етикету кашлю. 

  


