
Департамент освіти Житомирської міської ради 

Житомирський навчально-виховний комплекс № 25 

НАКАЗ 

від 03 березня 2020 року      м. Житомир          № 25 

Про заходи  щодо запобігання занесенню 

і поширенню СОVID-19 в ЖНВК № 25 

 

       На виконання протоколу № 6 від 27.02.2020 та №7 від 02.03.2020 позачергового 

засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та 

наказу департаменту освіти Житомирської міської ради від 02.03.2020 р. № 67 «Про заходи  

щодо запобігання занесенню і поширенню СОVID-19»  та з метою запобiгання  занесенню і 

поширенню  СОVID-19 в ЖНВК № 25 

 

НАКАЗУЮ: 

1.Затвердити план організаційних, профілактичних та протиепідемічних заходів щодо 

запобiгання  занесенню і поширенню  СОVID-19 в ЖНВК № 25 (додається). 

2.Старшій медичній сестрі Козловій Н.В.: 

2.1.Забезпечити розміщення інформаційних матеріалів, наданих управлінням охорони 

здоров’я Житомирської міської ради та Житомирським міським управлінням Головного 

управління Держпродспоживслужби в Житомирській області на сайті закладу, в 

інформаційних куточках та стендах, у вестибюлі, на входах у приміщення закладу, у групових 

та класних приміщеннях, медпункті, коридорах, перед спортивним, музичним залами. 

2.2. Забезпечити посилений контроль за: 

- дотриманням санітарно-гігієнічних вимог до утримання приміщень та обладнання в частині 

дій в умовах ускладнення епідемічної ситуації; 

- виконанням заходів у разі загострення епідситуацїї в закладі; 

- своєчасним та повним проходження працівниками закладів обов’язкових медичних оглядів, 

наявністю в закладі особових медичних книжок усіх працівників; 

- дотриманням працівниками закладу правил особистої гігієни, порядку заміни та зберігання 

спецодягу, наявністю в місцях для миття рук мила, антисептика, індивідуальних рушників; 

дотриманням в усіх приміщеннях санітарно-дезінфекційного режиму; 

- організацією та проведенням ранкових оглядів дітей щодо виявлення у них ознак 

захворювань; 

- здійсненням заходів щодо ізоляції хворих дітей та спостереження за дітьми, які були в 

контакті з інфекційними хворими, проведенням протиепідемічних заходів в порядку, 

встановленому МОЗ України. 

2.3.3абезпечити в повному обсязі виконання вимог щодо дій у разі виявлення у дитини 

ознак інфекційної хвороби. 

2.4.Активізувати санітарно-просвітницьку роботу серед дітей, батьків та працівників 

закладу щодо попередження інфекційних захворювань. 

2.5.Забезпечити виконання Плану проведення санітарно-протиепідемічних заходів з 

профілактики захворюваності на грип та ГРВІ в ЖНВК №25. 

3.Вихователям-методистам Ковальчук О.М., Ковтун Р.Р.: 



3.1.Обмежити проведення масових заходів в закладі. 

3.2.Не здійснювати первинний прийом дітей до закладу. Не переводити дітей з однієї групи 

в іншу. 

 
4. Заступнику директора з господарства Фурман С.В.: 

4.1.Забезпечити наявність в закладі постійного запасу миючих та дезінфекційних засобів. 

4.2. Посилити контроль за дотриманням вимог повітряно-теплового режиму в закладі. 

4.3. Забезпечити виконання Плану проведення санітарно-протиепідемічних заходів з 

профілактики захворюваності на грип та ГРВІ в ЖНВК № 25. 

 

5.Педагогічним працівникам груп і класів: 

5.1. Заборонити проведення масових, святкових, спортивних заходів у закладі. 

5.2.Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи з дітьми та батьками вихованців з 

питань профілактики  СОVID-19. 

5.3. Забезпечити дотримання режиму та перебування вихованців на свіжому повітрі не 

менше 4 годин на день. 

5.4. Посилити щоденну роботу щодо виконання санітарно-гігієнічних вимог до особистої 

гігієни дітей. 

5.5. Не допускати в дитячі та учнівські колективи дітей з наявними ознаками захворювання. 

5.6. Приймати дітей до груп, класів після перенесеного захворювання виключно за 

наявності довідки від лікаря з висновком щодо можливості відвідування організованого 

колективу. 

5.7.Активізувати санітарно-просвітницьку роботу серед дітей та батьків груп і класів щодо 

попередження інфекційних захворювань. 

5.8. Забезпечити виконання Плану проведення санітарно-протиепідемічних заходів з 

профілактики захворюваності на грип та ГРВІ в ЖНВК № 25. 

6.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 

 

           Директор ЖНВК № 25                                                                                            Г.Г. Лашкул 

 

 

З наказом ознайомлені: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                     Додаток 1 

                                                                                                               до наказу ЖНВК № 25  

                                                                                                                від 03.03.2020 р. № 25  

 

 

 

План 

організаційних, профілактичних та протиепідемічних заходів щодо запобiгання  занесенню і 

поширенню  СОVID-19 в ЖНВК № 25 

 

№ Заходи Відповідальні Строки виконання 

1. Забезпечувати вимоги ДСанПіН 

5.5.2.008-01, зокрема розділу 5 

щодо повітряно-теплового 

режиму. 

Фурман С.В. постійно 

2. Слідкувати за підтриманням 

температурного режиму згідно з 

існуючими 

санітарно-гігієнічними нормами 

та в разі невідповідності 

температурного режиму в 

закладі тримати зв'язок з 

котельнями КП 

«Житомиртеплокомуненерго», 

що забезпечує заклад 

теплоносієм, та з інженером з 

охорони праці департаменту 

освіти Гонсецьким О.Є. 

Фурман С.В. до кінця 

опалювального 

сезону 

3. 

 

Проводити профілактичну 

дезінфекцію відповідно до 

санітарних вимог. Тримати на 

контролі питання щодо 

незнижувального запасу 

сучасних дезінфікуючих 

засобів. 

Козлова Н.В. 

помічники 

вихователів 

постійно 

4. Організувати безпечний питний 

режим. 

 

Козлова Н.В. 

Данилюк Л.В. 

вихователі 

пом.вихователів 

постійно 

5. Тримати на контролі 

дотримання правил особистої 

гігієни дітьми закладу. Взяти на 

особливий контроль 

дотримання дітьми, учнями  

правил особистої гігієни перед 

прийомом їжі. 

Козлова Н.В. 

Данилюк Л.В. 

вихователі 

пом.вихователів 

постійно 

6. Проводити фізкультурні 

хвилинки для забезпечення 

рухового режиму учнів 

молодших класів, збільшення їх 

фізичної активності та 

попередження захворювань. 

вчителі класів постійно 

7. Проводити диктанти 

(списування) щодо 

профілактики ГРВІ та грипу. 

вчителі класів періодично 



8. Забезпечити справний стан 

сантехнічного обладнання у 

закладі. 

Фурман С.В. постійно 

9. Тримати на постійному 

контролі санітарно-гігієнічний 

стан санвузлів, навчальних 

приміщень, спортивного залу, 

обідньої зали та харчоблоку. 

Лашкул Г.Г. 

Фурман С.В. 

Козлова Н.В. 

постійно 

10. Здійснювати контроль за 

відвідуванням дітьми, учнями 

закладу.  

Козлова Н.В. постійно 

11. Забезпечити ведення щоденного 

моніторингу причин відсутності 

дітей, обліку захворюваності 

вихованців закладу на грип та 

ГРВІ. 

Козлова Н.В. 

педагоги 

постійно 

12. Забезпечити заклад 

термометрами, одноразовими 

шпателями, бактерицидним 

випромінювачем, 

дезінфекційними засобами, 

засобами особистої гігієни та 

індивідуального захисту. 

Лашкул Г.Г. 

Фурман С.В. 

Козлова Н.В. 

за потреби 

13. Забезпечити вологе прибирання, 

провітрювання та дотримання 

відповідного температурного 

режиму в закладі. 

Козлова Н.В. 

Фурман С.В. 

помічники 

вихователів 

постійно 

14. Оновити маркування інвентарю, 

що використовується для 

прибирання закладу, та 

використовувати його за 

призначенням. 

Фурман С.В. 

Козлова Н.В. 

у разі потреби 

15. Забезпечити виконання 

санітарних вимог щодо 

використання ємкості з 

кип’яченою охолодженою 

водою для забезпечення 

питного режиму дітей 

Козлова Н.В. 

Разумєй О.А. 

постійно 

16. Обмежити проведення масових, 

розважальних і 

спортивно-масових заходів 

серед учасників освітнього 

процесу. 

Лашкул Г.Г. 

Ковальчук О.М. 

Ковтун Р.Р. 

на період 

епідемічного 

підйому 

17. Забезпечити наявність у 

загальнодоступних місцях 

інформації, пам’яток з питань 

запобігання занесенню і 

поширенню СОVID-19 

Лашкул Г.Г. 

Козлова Н.В. 

Данилюк Л.В. 

педагоги 

на період 

епідемічного 

підйому 

18. Організувати проведення 

дезінфекції столового посуду та 

іграшок, а також вологе 

прибирання та дезінфекцію 

приміщень в кінці робочого дня  

 

Козлова Н.В. 

Фурман С.В. 

помічники 

вихователів 

на період 

обмежувальних 

заходів (карантину) 



19. Забезпечити своєчасне 

виявлення та ізоляцію хворих 

дітей з подальшим 

повідомленням батьків. 

Козлова Н.В. 

педагоги 

постійно 

20. Забезпечити проведення 

санітарно-просвітницької, 

роз’яснювальної роботи серед 

дітей, учнів (бесіди, санбюлетні, 

інформація через пам’ятки), 

батьків (батьківський всеобуч, 

організація зустрічей з 

медпрацівниками), 

техпрацівників (гігієнічне 

навчання) щодо профілактики 

захворювань на ГРВІ, грип та 

інші інфекційні захворювання. 

Козлова Н.В. 

Данилюк Л.В. 

педагоги 

на період 

епідемічного 

підйому 

21. Забезпечити проведення 

профілактичних бесід серед 

учасників освітнього процесу 

щодо попередження 

інфекційних хвороб. 

Козлова Н.В. 

Данилюк Л.В. 

 

протягом 

навчального року 

22. Перевірити стан наявних 

пам'яток-нагадувань, 

санбюлетнів про основні шляхи 

зараження, симптоми та 

лікування інфекційних хвороб 

та у разі потреби оновити їх. 

 

Козлова Н.В. 

Данилюк Л.В. 

 

постійно 

23. Забезпечити контроль за 

руховим режимом дітей, учнів, 

передбачити можливість 

максимального перебування 

дітей на свіжому повітрі. 

Козлова Н.В. 

Данилюк Л.В. 

Ковальчук О.М. 

Ковтун Р.Р. 

педагоги 

постійно 

24. Проводити поточну 

дезінфекцію іграшок, посуду, 

предметів особистого 

використання. Дезінфекційні 

заходи здійснювати при 

відсутності дітей. 

 

Козлова Н.В. 

помічники 

вихователів 

у період 

обмежувальних 

заходів (карантин) 

25. Забезпечити необхідну кількість 

деззасобів, засобів особистої 

гігієни, бактерицидних 

випромінювачів, засобів 

індивідуального захисту 

(маски). 

 

Лашкул г.г. 

Фурман С.В. 

Козлова Н.В. 

постійно 

26. При підозрі на інфекційні 

захворювання забезпечити 

ізоляцію дитини від колективу 

при перших ознаках хвороби, 

надати медичну допомогу та 

повідомити батьків і 

адміністрацію закладу. 

 

Козлова Н.В. 

Данилюк Л.В. 

педагоги 

за наявністю 

випадку 

захворювання 



27. Обмежити проведення масових 

заходів у закладі (дитячі ранки, 

спортивні змагання, відвідин 

театрів, зборів, методичних 

заходів тощо) та доступ 

сторонніх осіб до закладу 

Лашкул Г.Г. 

Козлова Н.В. 

Данилюк Л.В. 

Ковальчук О.М. 

Ковтун Р.Р. 

на період 

обмежувальних 

заходів (карантин) 

28. Проводити кварцування 

приміщень за відсутності дітей 
Козлова Н.В. 

Данилюк Л.В. 

помічники 

вихователів 

дні проведення 

генерального 

прибирання 

29. Для дітей, які перенесли ГРВІ та 

грип, інші інфекційні 

захворювання коригувати 

навчальні навантаження та 

заняття з фізкультури. 

Зменшувати навантаження на 

ослаблених дітей. 

педагоги груп і 

класів 

Протягом 

навчального року 

30. Посилити фільтр при ранковому 

прийомі дітей. Не приймати 

дітей з ознаками захворювання. 

 

Козлова Н.В. 

Данилюк Л.В. 

педагоги 

постійно 

31. Посилити контроль за 

реалізацією системи 

загартування. 

Данилюк Л.В. період епідемічного 

підйому 

32. Забезпечити проведення 

роз’яснювальної роботи серед 

учасників освітнього процесу 

щодо необхідності своєчасної 

вакцинації проти грипу. 

 

Козлова Н.В. 

Данилюк Л.В. 

 

систематично 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




