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Керiвнику закладу
дошкi;rьttоТ освiти

У зв'язку з поширенням KopoHaBipycHoT хвороби (COVID-I9), враховуЮчи

загаJIьну загрозу ураження та з метою запобiгання поширення iнфекuiТ У
закладах дошкiльноТ освiти, надсиласмо для реагування Постанову ГоловнОгО

санiтарного лiкаря УкраТни J\Ъ55 вiд 22.09.2020р. r.Прп затвердження
протиепiдемiчних заходiв у закладах дошкiльноТ освiти на перiОД

карантину у зв'язку з поширенням KopoнaBipycHoi хвороби (COVID-I9))
(лоласться).

Просимо забезпечити виконання протиепiдемiчних заходiв, спрямованих
на санiтарно-епiдемiчне благополуччя в закладi оспiти.
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Постанова Головноео санimарноео лiкаря YKpai'Hu

Ns55 вiд 22.09.2020р.

3аступник MiHicTpa охорони здоров'я

- головний державний санiтарний лiкар УкраIни в, ляшко

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановоЮ Головного державного санiтарного лiкаря Украtни

про затвердкення протиепиемiчних заходiв у закладах дочrкiльноi освiти на перiод

карантину у зв'язку поширенням коронавiрусноi хвороби (covlD_1 9)

вiдповiдно до статгi 40 Закону Укратни <про забезпечення санiтарного та епiдемiчного

благополуччя населення)), на виконання пункту 17 постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд22

лИпня2о2орокУNs641кПроВстаНовленнякарантИнУтазаl.Ро.lчl...............(енняпосИлеНих
протиепiдемiчних заходiв на територi't iз значним поширенriм 

'-o",po'l 
pecnipaTopHoT хвороби

covlD-1 9, спричинено[ KopoHaBipycoM SARS-CoV-2>, постановляю:

1, Затвердити протиепiдемiчнi заходи у закпадах дошкiльнот освiти на перiод карантину у

зВ'язкУпоширенняМкоронавlрусно.rхвороби(соVlD-19),щододаютЬся.

2.flиректоратУгромадсЬкогоздороВ'ятапрофiлактиIИзах::ро::::.'iМiнiстерства
охорони здоров'я Украi'ни довести цю постанову до вiдома зацiкавлених центральних

органiв 
"r*o"ur"oi 

влади, обласних, Ки'tвськоl MicbKo[ державних адмiнiстрацiй та

органiв мiсцевого самоврядування,
3, Визнати такою, що втратила чиннiсть постанову головного державного санlтарного

лiкаря Украiни вiд 21 травня 2О2О року Ns 25 оПро затвердження Тимчасових

рекомендацiй щодо органiзацiт протиепiiейiч"r, заходiв у закладах дошкiльноi освiти в
' пеРiод карантИну в зв'язкУ поширеннЯм KopoHaBipycHo'l хвороби (COVID-19)),

протиепiдемiчнi заходи у закладах дошкiльнот освiти на перiод карантину
.Узв'язкУпоширенНямкоронавiрУсноТхВороби(соvlD.19)

3 метою запобiгання поширенню KopoнaBipycHoT хвороби (covlD-19) у закладах дошкiльноТ

освiти (далi-.а-ад")'зйrЬ."r* (засновники) та керiвники закладiв повиннi здiйснювати свою

дiяльнiсть з урахуванням вимог санiтарного законодавства та необхiдностi забезпечення

належних проrr"пiд""iч"й' .a*одiв (далi - заходи), спрямованих на запобiгання ускпаднення

епiдемiчноТ ситуацi'r внаслiдок поширення KopoHaBipycHo't хвороби (COVlD-19),

1.ВiдповiдальнiстьзаорганiзацiютавИкоНаНняпротиепiдемiчнихзаходiвпокладаетЬсяна
засновника (засновникiв) та керiвника закладу,

2. Керiвник та медичний працiвник закJIаду, або.вiдповiдальна особа, яка пройшла

вiдповiдний iнструктаж та призначена наказом керiвника закладу, забезпечують:

r LЩОfl€Нний контроль за викона_нням заходiв;
оПроВ€flеннЯро3'ясНювалЬноiроботизперсоналоМЩодоiндивiдУальнихзаХодlв

профiлактики та реагування на виявлення симптомiв kopoHaBipycHor хвороби (covlD-

19) серед персоналу або вихованцiв:
о РОЗРОбку алгоритмiв дiй на випадок надзвичайноТ ситуацi'r, по_в'язаною з реострацlею

випадкiв захворювання на KopoHaBipycHy хворобу (COVID-19) серед вихованцiв та

працiвникiв закJIаду,
о Н€flОПllлення до роботи персоналу, визначеного таким, який потребуе самоiзоляцiТ

. вiдповiдно до галузевих стандартiв у сферi охорони здоров'я;



. ПРОВедення iнструктажу для працiвникiв щодо запобiгання поширенню KopoнaBipycHoi

iнфекцiТ (covlD-19), дотримання правил респiраторноТ гiгiени та протиепiдемiчних

заходiв.

3. flопуск до роботи персоналу закладiв здiйснюеться пiсля проведення TepMoMeTpiT

безконтактним термометром та за умови наявностi засобу iндивiдуального

захисту, tцо tцiльно покривае рот та Hic,

у разi виявлення спiвробiтника з пiдвищеною температурою тiла понад 37,2"с або iз ознаками

гострогО респiратоРнъrо ,.rrОрювання, такий спiвробiтник не допускаоться до роботи з

р"*оru"дiцiями звернутись за медичною допомогою до сiмейного лiкаря.

При появi пiдвищеноТ температури тiла понад 37,2 "С або ознак гострого респiраторного

захворювання вдома, спiвробiтник повiдомляе свого безпосереднього керiвника та не виходить

на роботу, одночасно звертаючись за медичною допомогою,

4. yci працiвники закладу забезпечуютьGя засобами iндивiдуального захисту,

спiвробiтники закладу використовують засоби iндивiдуального захисту

1респiратор або захисна маска) в процесi взаемоспiлкування помiж собою,

5. i(ерiвник закладу дошкiльноТ освiти забезпечуе:

. органiзацiю централiзованого збору використаних засобiв iндивiдуального 3ахисту,

паперових серветок в oKpeMi контейнери (урни) з кришками та полiетиленовими

пакетами, з подальшою утилlзацiею згiдно з укладеними угодами на вивiз твердих

побутових вiдходiв;
о Пров€flення навчання працtвникiв щодо одягання, використання, зняття засобiв

iндивiдуального захисту, Тх утилiзацiт, контроль за виконанням цих вимог;
- . необхiднi умови для дотриМанням працiвниками правил особисто'i гiгiени (рукомийники,

мило рiдке, паперовi рушники (або електросушарки для рук), антисептичнi засоби для

обробки рук тощо);
. обмеження проведення масових заходiв (нарад, зборiв тощо) в закритих примlщеннях

(oKpiM ."*oji, необхiдних для забезпечення функцiонування закладiв освiти

проведення педагогiчних рад тощо),
. вологе прибирання з використанням миючих та дезiнфекцiйних засобlв;

. провiтрювання примiщень протягом не менше 15 хвилин перед вiдкриттям та почергове

провiтрювання KiMHaT протягом дня за вiдсутностi дiтей;
о М€flИЧНi пунктИ закладУ необхiдними засобами та обладнанням (безконтаrгними

термометрЬми, дезiнфекцiйними, в тому числi антисептичними засобами для обробки

рУк,засобамиособистоТгiгiенитаiндивiдУалЬНогозахистУ);
. рЬзмiЩення iнфоРмацi'r (плаКатiв/банерiв) прО необхiднiсть дотримання респiраторноi'

гiгiени та етикету кашлю.

Вимоги lцодо органiзацjj освiтнього процесу

6, ТемператУрний скрИнiнгдiтеЙ проводять при входi (початковий) у заклад та кожнi

4 години (поточниЙ) з занесе"ъ"" по*азникiв у вiдповiдний журнал довiльноТ

форми.

пщiти, в яких виявлено температуру тiла понад 37,2 "с або ознаки респiраторних захворювань

iзолюються з вiдповiдним iнформуванням медичного працiвника та батькiв, При iзоляцi't

важливо не допустити'тривожних'вiдчуттiв у дитини та враховувати 'п' психологiчний стан,

7. Ранкове приймання дитини до закладу та передачу пiсля закiнчення ДНЯ,

проводить вихователь групи на територiТ закладу, за межами його будiвлi,



3а несприятливих погодних умов приймання таlабо передачу дiтей вiдбуваеться в приймальних
таlабо роздягальних групових осередках закладу. За умови перебування на територiТ закладу
батьки або особи, якi Тх замiнюють, повиннi одягати респiратор або захисну маску, так, щоб були
покритi Hic та рот.

8. На входi до закладу орrанiзовуеться мiсце для обробки рук спиртовмiсними
антисептиками з концентрацiею активно дiючоТ речовини понад 60% для
iзопропiлових спиртiв та понад 70% мя етилових спиртiв.

Основним заходом гiгiони рук в умовах закладу е миття рук з милом. Використання антисептикiв
доцiльне лише в тому випадку, коли вiдсутнiй доступ до проточноi'води з милом. Протирання
рук вологими серветками з метою знезараження або як замiна миття рук або антисептичнот
обробки не рекомендуеться.

Використання антисептикiв повинно вiдбуватись виключно пiд контролем працiвникiв закладу.
Самостiйний доступ дiтей до спиртових антисептикiв повинен бути обмеженим.

9. Bci протиепiдемiчнi заходи, спрямованi на захист дiтей (термометрiя, навчання
обробцi рук антисептиком, миття рук, навчання правилам етикету кашлю тощо)
проводяться в iгровiй формi та за особистим прикладом працiвникiв закладу.

10. На перiод карантину забороняеться:

о використаннябагаторазових(тканинних) рушникiв;о використанням'яких(м'яконабивних)iграшок;
о використання килимiв з довгим ворсом;
о перебування у вуличному взуттi (без змiнного) всерединi примiщень;
. проведення батькiвських зборiв (oKpiM тих, tцо проводяться дистанцiйно)

1'1. flозволено проведення культурно-виховних заходiв (вистав, свят, концертiв) за
участю дiтеЙ з однiеТ rрупи та за присутностl одного з батькiв/опiкунiв дитини з
ро3рахунку однiеТ особи на 5 кв. MeTpiB площi примiщення в якому проводиться

. захiд або територiТ (якщо захiд проводиться на вiдкритому повiтрi).

Проведення культурно-виховних заходiв дозволяеться за умови дотримання протиепiдемiчних
3аходiв, використання yciMa батьками/опiкунами респiраторiв або захисних масок, так, щоб були
покритi Hic та рот, з подальшою дезiнфекцiею поверхонь примiщення в якому вiдбувався
культурно-виховний захiд.

3аборонено запрошення творчо-розважальних колективjв та iнших осiб якi не е
спiвробiтн иками закладу.

12. На перiод карантину рекомендуеться:

розробити адаптивний графiк проryлянок та занять з метою недопущення
об'еднання/змiшування груп ;

обмежити кiлькiсть дiтей в групах, виходячи з можливостt забезпечення належних
протиепiдемiчних умов та контролю над Тх дотриманням;
проводити додеiтковi iгри та вправи, якi б доносили дiтям важливiсть iндивiдуальних
заходiв профiлакгики та фiзичного дистанцiювання;
надавати прiоритет активностям, що проводяться на вiдкритому повiтрi;
переформатувати розмiщення в KiMHaTax для занять таким чином, щоб забезпечити
максимально можливе фiзичне дистанцiювання,
обмежити заняття та iгри, що передбачають безпосереднiй фiзичний контакт мiж дiтьми
та персоналом;
обмежити заняття та iгри, що потребують використання значно'[ кiлькостi додаткового
iнвентаря;

a

a



. забезпечити процес органiзацiТ харчування, lло дозволяе мiнiмiзувати кiлькiсть дiтей, якi
харчуються одночасно, або одночасно перебувають за одним столом.

Вимоги до поводкення з використаними засобами iндивiду€lльного
захисry

13. Керiвник закладу органiзовуе централiзований збiр та утилiзацiю використаних
засобiв iндивiдуального захисту (захиснi маски! респiратори, гумовi рукавички,
захиснi щитки), паперових серветок в oKpeMi контейнери/урни (KapToHHi або
пластиковi), з кришками та полiетиленовими пакетами, наступним чином:

кiлькiсть та об'ем (MicTKicTb) контейнерiв/урн визначаеться з розрахунку на кiлькiсть
вrдвiдувачiв закладу освiти, з подальшою утилiзацiею згiдно з укладеними угодами на
вивiз твердих побутових вiдходlв;
контейнери рекомендовано встановлювати бiля входу в заклади освiти та в примiщеннях
закладу дошкiльноТ освiти у мiсцях недоступних для дiтей;
полiетиленовi пакети з контейнерiв, у яких зiбрано використанi засоби iндивiдуального
захисту (захисtli маски, респiратори, гумовi рукавички, захиснi щитки), необхiдно
замiнювати пiсля заповнення або за графiком, щiльно зав'язувати (рекомендуеться
використовувати додатковий пакет для надiйностi зберiгання використаних засобiв
iндивiдуального захисту) та наносити маркування (<використанi засоби iндивiдуального
захисту>),
щоденно здiйснювати дезiнфекцiю контейнерiв, KapToHHi контейнери одноразового
використання пiсля використання пiдлягають утилiзацiТ.


