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ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
БРАЦЛАВСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА 
І-ІІІ СТУПЕНІВ НЕМИРІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

НАКАЗ

27.03.2020 смт Брацлав № б2/

Про затвердження алгоритму роботи 
для працівників та дотримання 
санітарно-епідемічного режиму 
в період карантину для запобігання 
поширення COVID-19

Згідно з листом Міністерства охорони здоров’я України від 23 березня 
2020 року №26-04/8026/2-20 «Рекомендації для підприємств та роботодавців 
для запобігання поширенню COVID -19» та «Методичні рекомендації щодо 
профілактики епідеміологічних ускладнень в закладах інтернатного типу для 
дітей для запобігання захворювання на COVID-19», для вжиття необхідних 
заходів для зменшення ризиків виникнення і поширення коронавірусної 
хвороби (COVID -19), листом Департаменту освіти і науки Вінницької 
обласної державної адміністрації від 27.03.2020 р. № 1694

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити алгоритм роботи для працівників та дотримання санітарно- 
протиепідемічного режиму в період карантину для запобігання 
поширення COVID-19. (Додаток 1)

2. Лікарю-педіатру Савчук 3.А.:
2.1 Довести алгоритм до відома працівників всіх підрозділів закладу.
2.2 Провести інструктаж з дотримання санітарно-протиепідемічного 

режиму у всіх підрозділах закладу в умовах COVID-19.
3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 

директора з виховної роботи Савченка Сергія Васильовича.

Директор спеціалізованої школи

З наказо йомлені:
С. Савченко 3.



Додаток 1 
Згідно з листом Департаменту освіти і науки 
Вінницької обласної державної адміністрації 
від 27.03.2020 р. № 1694

Алгоритм роботи працівників та дотримання 
санітарно-протиепідемічного режиму 

в період карантину на коронавірус COVID-19 
у Браилавській спеціалізованій школі

6.00 - Допуск співробітників кухні до роботи: у медичному пункті 
вимірювання температури тіла та моніторинг стану здоров’я.

7.50 - Допуск персоналу школи до роботи: лікар-педіатр в медичному пункті: 
1) вимірює температури тіла, 2) проводить моніторинг стану здоров’я; 
інструктаж про проведення дезінфекційних заходів на робочих місцях та 
дотримання санітарно-епідемічного режиму.

8.00 - При приході на робоче місце в спеціально облаштованій кімнаті 
працівники переодягаються в змінний одяг та взуття; миють руки з милом 
або обробляють антисептиком на спиртовій основі.

8.15 - Вологе прибирання та обробка поверхонь із деззасобами в кімнатах 
самопідготовки. Провітрювання кімнат.

8.30 - Підйом дітей. Медичний працівник вимірює температури тіла, 
проводить моніторинг стану здоров’я дітей. Гімнастика та ранковий туалет 
дітей із дотриманням дистанції один від одного.

9.00 - 9.30 - Сніданок. Вживання їжі в їдальні по групах із дотриманням 
дистанції один від одного.

9.00 - Вологе прибирання з деззасобами коридорів, туалетів, східців, 
поручнів (при відсутності дітей), вологе прибирання з деззасобами та 
протирання всіх поверхонь у спальнях. Провітрювання спалень.

9.30 - 11.00 - Дистанційне навчання вихованців у кімнатах самопідготовки.

11.00 - 11.30 - Полудень. Контроль за миттям рук дітей або дезінфекцією 
рук. Дотримання дистанції та вживання їжі по групах.

11.30 - 13.00 - Заняття в бібліотеці, година читання, гурткова зайнятість, 
робота з психологом, соціальним педагогом. Усі заходи проводити з 
дотриманням дистанції та по групах. Після заняття миття рук або обробка 
антисептиком на спиртовій основі. Протирання поверхонь деззасобами. 
Провітрювання приміщення бібліотеки.



13.00 - 13.30 - Обід. Миття і обробка рук. Дотримання дистанції та вживання 
їжі невеликими групами.

13.30- 15.00- 1. Провітрювання спалень. 2. Прогулянка на свіжому
повітрі зі збільшенням дистанції один від одного. Після прогулянки 
обов’язкове миття рук.

13.30 - 14.00 - Допуск другої зміни вихователів та працівників харчоблоку 
до роботи: вимірювання температури тіла та моніторинг стану здоров’я (у 
приміщенні медпункту). Щоденний інструктаж про дотримання санітарно 
епідемічного режиму в умовах карантину.

14.00 - 14.30 - При приході на роботу в спеціально облаштованій кімнаті при 
вході в спальний корпус вихователі другої зміни переодягаються в змінний 
одяг та взуття. Після цього в кімнаті гігієни вимивають руки або 
обробляють антисетиком на спиртовій основі.
Передача дітей вихователям другої зміни. Працівники першої зміни 
переодягаються в спеціально облаштованій кімнаті, миють та обробляють 
руки антисептиком і виходять за територію школи.

15.00 - 16.00 - Виховна година проводиться вихователями в кімнаті з 
невеликою групою дітей із дотриманням дистанції один від одного.

16.00 - 18.00 - Самопідготовка дітей по групах з дотриманням дистанції один 
від одного .

18.00 - 19.00 - Вільний час дітей. Прогулянка на свіжому повітрі, ігри з 
дотриманням дистанції один від одного.

19.00 - 19.30 - Вечеря. Миття рук з обробкою антисептиком на спиртовій 
основі. Контроль виховавтелями за прийомом їжі з дотриманням дистанції 
один від одного та по групах.

19.00 - 19.30 - При відсутності дітей (вечеря) помічники вихователів 
проводять вологе прибирання та протирання поверхонь з деззасобами в 
спальних кімнатах. Провітрювання кімнат. Вологе прибирання коридорів, 
східців.

19.30 - 21.00 - Вільний час дітей під контролем вихователів. Вимірювання 
температури тіла, моніторинг стану здоров’я дітей медичним працівником.

20.00 - 21.00 - Вологе прибирання з деззасобами помічником вихователя 
кімнат самопідготовки. Після роботи миття рук.

21.00 - 21.30 - Підготовка вихованців до сну під контролем вихователів. 
Передача дітей нічному помічнику вихователя з записом у журналі обліку.



21.30 - Нічний сон вихованців. Вихователі другої 
облаштованій кімнаті переодягаються в змінний одяг 
гігієни миють руки і обробляють антисептиком на 
виходять за територію школи.
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