
ДЕПАРТАМЕНТ

О 3. о] 202]r

Про посилення протие
заходiв у закладах дош-
на перiод карантину у
поширенням KopoHaBip
хвороби (COVID-l9)

У зв'язку з рiшен
30 квiтня 202I року,
piBHeM епiдемiчноi н
Кабiнету MiHicTpiB У
карантину та запро
метою запобiгання п()

хвороби COVID- 19, сп
запобiгання виникне-н

дошкiльноi освiти,
спрям|э]заних на недоп:у

НАК,дrЗУIо:

1. Керiвникам за
ефективнiсть уп
епiдситуацii шляхом:
1.1, забезпечення:

- проведення роз'ясн
вихованцiв щодо i
вияI]лення симптомi
персон€Lпу або вихо

- недопущення до
самоiзоляцii;
проведення позаче
запобiгання поши
дотрлrмання гIраI}иJI

засобами iндивiдуа;rь
необхiдних умов
гiгiсни (рукомийни
електросушарки для
обмежень проведенн
приlиiщс:ннях (oKpi

функцiонування закJI

вологого прибиран
засобiв;

Iти житомирськоi MIcbKoi рдди

iдемiчниrх
bнol освlти

'язку з

ноТ

ям уряду щодо продовження карантину в Y'KpaTHi до
тановленим в Житомлrрськiй областi (червоним)

пеки поширення COVID-l9 вiдповiдно до постанови
,iни lзiд 09.1,2.2020 N9l236 <I1po встановлення
ння обмежувальних lпротиепiдемiчних :заходiв з

иренню на територiТ Ув:раiни гостроТ респiраторноi
чиненоi KopoHaBipycol\л SARS-CIoY-2>> та з метою
спалахiв iнфекuiй, iix поширенню у закладах
печення н€Lпежних протиепiiцемiчних заходiв,

ення ус кладнення епiдемiчноi сиrуацii

нАкАз

м. Житомир

в ,lloшlKi;lbHoi освir,и
iння в закладi освiти

ль бg

забезпечити якiсть та
в умовах напрllцgд.i

вальноi роботлr з персон€Lпом та бат,ьками
i.цуальних заходiв проф.iлактики та реагування на

хвороби (COVID-l9) середKopoH:rBipycHoi
цiв;

персоналу, вLlзначенOго таким, який потребуе

вого iнструк,гажу для працiвникiв щодо
нню KopoHaBipycHoi iнфекuiT (COVID-l9),
пiраторноТ гiгiени та протиепiдемiчних заходiв;

ого захисту праuiвникiв закладу освiти;
дотрип4анням працiвниками правил особистоТ

и1 миJIо рiдке, паперовi рушники (або
к), антисептичнi засоби для обробки рук тощо);
масових заходiв (нарад, зборiв тощо) в :Jакритих

захсlдiв необхiдних для забезпечення
iB освiти - проведення педагогiчних рад тощо);
з використанням миючих та дезiнфекцiйних



провiтрювання прим
вiдкриттям та поче
вiдсутностi дiтей;
медичного кабiнету
(-безксlнтl;Iктними
i}нтисепт,ичними
та iндивiдуаJIьного

розмiшення iH

респiраторноi гiгiени
проведення додатков
iндивiдуальних заходi
надання прiоритету
переформатування ,

забезпечити максимаJI
обмеження занять та
контакт мiж дiтьми та
обмеження занять
кiлькостi додаткового
органiзаIдii харчуваrl
харч,уються одночасн
органiзацii uентралi
lндивlду€Lльного за
захиснi щитки), папе
або пластиковi), з кри
1.2.заборони:

вiдвiдування cTopoHHi
запрошення творч
спiвробiтниками за

викOристання ба
використання м'яких
використання килишti

IIроведення масових
проведення батькiвсь

роботи басейну;
перебування у вулич
l.З.посилення конт

дотриманням протиеп

дотриманням правил

дотриманням правил
приготуванням дезiн
€мностях з дотриман.
до розробленоТ пам'я
виходом, безпекою

дотриманням технол

дотриманням праr

гнiйничкових зах

щень протягом не менше 15 хвилин перед
гове провiтрювання KiMHaT протягом дI{я за

необхiдними засобами
етра.ии, дезiнфекцiйнишли,

ми для обробки рук, засобами

та якiсr,ю страв (бракераж готовоТ

гii iх пр.иготування, санiтарним станом
л особистоi гiгiени персон€tлом,

та обладнанням
в тому числi

особистот гiгiсни
исту);
i (плакаr,iв/банерiв) про _необхiднiсть дотримання

етикет,у кашлю.
х iгор та вправ, якi б доносили дiтям важлlлвiсть

профiлirктики та фiзичного дистанцiювання;
ивностям, що проводяться на вiдкритому повiтрi;
мiщення в кiмнагах для lзанять таким чином, щоб
но мож.lиве фiзичне дистанtliювання;
iгор, щ() передбачають безпосереднiй (liзlлчний
персона]ом;

iгор, що потребують, використання значноТ

iнвентаря;

, що дозволяс мiнiмiзувати кiлькiсть дiтей, якi

, або одночасно перебувають за одним столом;
ного збору та утилiзацii використаних засобiв
(захис:нi маски, респiратори, гумовi рукавички,

вих серветок в oKpeMi ксlнтейнери/урни (KapToHHi

ками та. полiетиленовиI\ди пакетами.

и особами закладу освiти;
зваж€uIьних колективiв та iнших осiб якi не с

вих (тканинних) рушникiв;
м' яконабивних) iграшок;
з довгим ворсом;
ходiв;
их зборiв (oKpiM тих, що проводяться дистанuiйно);

у взуттi (без змiнного) всерединi примiщень.
lю за:

демiчних заходiв працiвниками закладу;

печного перебування ,lliтей в закладi освiт,и;

икористання засоб i в i нд-ивiду€lл ьного захисту ;

iкуючих розчинiв у спецiально промаркованих
ям Регламенту використання деззасобiв (вiдповiдно

ки) ;

продукцiТ),
харчоблоку,

наявнiстю
i гострих респiраторних iнфекцiй у



працiвникiв хар
працiвникiв харчоб

умовами, строками
збиранням у спецiа_lIь

бiльше нiж на
приготування 'rжi на
групах, обробку см
наприкiнtцi дня 2О,/о

розробленоi пам'ятки
- змiнним взуттям

обробцi);
- наявнiстю довiдки

llеренесеним iнфекцiй
2.

a
J.

Персональну вiдповi
керiвника закладу ос
Контроль за викон
директора департаме,

Щирекr,ор департаме

Тонковид 4'7- 48 - з9

з вiдповiдною фiксаuiсlо в журналi здоров'я

рiгання продуктiв харчування та Тх реалiзацii;
о промаркованих смностях, якi наповнюються не

об'ему харчо]]их вiдходiв, що лишаються пiсля
чоблоцi, недоiдкiв пiсля харчуванI{я лiтей у
й наtтрикiнцi пiсля кожного випорожнення та

розчи_ном каJIьцинованоi соди (вiдrовiдно до

цiвникiв закладу (закрите, пiддаеться миттю та

стан здOров'я дитини, яка була вiдсутня у зв'язку з
и_м захворюванням.

bHicTb, за виконання даного наказу покJIасти на
iти.
нttям наказу покласти на першого заступника
т вiти К HteHKo

В.В. Аре)ндарчук


