
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

03.06.2021                                            с.Миколаївка                                         № 71-ОД

Про дотримання протиепідемічних 
заходів у таборах відпочинку
з денним перебуванням

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня     2020
р.  №  1236  “Про  встановлення  карантину  та  запровадження  обмежувальних
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-
2” (зі змінами), постанови Головного державного санітарного лікаря України від
30.07.2020 № 43 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації
протиепідемічних  заходів  у  дитячих  закладах  оздоровлення  та  відпочинку  на
період карантину у зв’язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-
19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», з метою запобігання поширенню в
дитячих  колективах  гострої  респіраторної  хвороби  COVID-19,  спричиненої
коронавірусом  SARS-CoV-2,  збереження  життя  та  здоров’я  дітей,  працівників
закладів у період відпочинку та оздоровлення дітей

 
НАКАЗУЮ:

1. Директорам закладів освіти Миколаївської сільської ради: 
1.1. Організувати  у таборах  відпочинку з  денним перебуванням на період

карантину,  у  зв’язку  з  поширенням  гострої  респіраторної  хвороби
COVID-19,  спричиненої  коронавірусом  SARS-CoV-2,  проведення
протиепідемічних  заходів  відповідно  до  вимог  постанови  Кабінету
Міністрів України від 09 грудня  2020 р. № 1236 (зі змінами) залежно від
рівня епідемічної небезпеки в регіоні, а також визначених постановою
Головного державного санітарного лікаря України від 30.07.2020 № 43
«Про  затвердження  Тимчасових  рекомендацій  щодо  організації
протиепідемічних  заходів  у  дитячих  закладах  оздоровлення  та
відпочинку  на  період  карантину  у  зв’язку  з  поширенням  гострої
респіраторної  хвороби  COVID-19,  спричиненої  коронавірусом  SARS-
CoV-2».

1.2. Не допускати приймання дітей на відпочинок без достовірних даних про
їх стан здоров’я,  перенесення захворювань та отримані  профілактичні



щеплення  з  метою  профілактики  інфекційних  захворювань  і
недопущення спалахів в оздоровчих організованих колективах.

1.3. Не допускати персонал до закладу відпочинку без  достовірних даних
про  їх   стан  здоров’я,  перенесення  захворювань  та  отримані
профілактичні  щеплення  з  метою  профілактики  інфекційних
захворювань  і  недопущення  спалахів  в  оздоровчих  організованих
колективах.

1.4. Не допускати до закладів відпочинку дітей, які є контактними з хворими
на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2, та перебувають на самоізоляції.

1.5. При  здійсненні  підвезення  дітей  до  закладу  відпочинку  організувати
температурний  скринінг  усіх  дітей  та  працівників,  інших осіб,  що  їх
супроводжують.  Не  допускати  до  перевезення  осіб,  у  яких  при
проведенні температурного скринінгу виявлено температуру тіла понад
37,2 градуси за Цельсієм або ознаки респіраторних захворювань.

1.6. Під  час  перевезення  дотримуватись  відстані  між  учасниками
перевезення та водієм не менше 1 метра або наявність фізичних бар’єрів
(кабіна водія ізольована від салону, прозора пластикова перегородка між
водієм і пасажирами, тощо). 

1.7. Тримати на контролі, щоб усі учасники перевезення під час здійснення
підвозу знаходитись у респіраторах (без клапану) або медичних масках,
у тому числі виготовлених самостійно, так щоб були захищені рот і ніс.

1.8. Забезпечити проведення вологого прибирання шкільного автобусу перед
кожним рейсом з використанням миючих та дезінфікуючих засобів,  у
тому числі місць контакту рук (поручні, місця сидіння, ручки, тощо).

1.9. Організувати  при  прийомі  до  закладу  відпочинку  щоденний
температурний скринінг дітей та працівників із занесенням показників у
відповідний  журнал  довільної  форми.  Визначити  наказом  особу
відповідальну  за  проведення  температурного  скринінгу,  ведення
журналу.

1.10.Проконтролювати, щоб діти, в яких у ході щоденного температурного
скринінгу виявлено температуру тіла понад 37,2 градуси за Цельсієм або
ознаки  респіраторного  захворювання,  перебували  в  ізоляторі  з
подальшим інформуванням лікаря місцевої установи охорони здоров’я
та батьків.

1.11.Не допускати до роботи працівників, у яких за результатами щоденного
температурного  скринінгу  виявлено  температуру  тіла  понад  37,2
градуси за Цельсієм або ознаки респіраторного захворювання.

1.12.Дозволити доступ на територію закладу працівників та осіб, які надають
певні  послуги  (доставка  продуктів,  тощо)  та/або  виконують  роботи
(ремонтні, тощо), а також їх перебування та території закладу лише в
респіраторах (без клапану) або медичних масках, так щоб були покриті
рот і ніс. 

1.13.Забезпечити при вході на територію закладу та його приміщень:



- розміщення інформаційних матеріалів  щодо профілактики коронавірусної
хвороби (COVID-19) та гострих кишкових інфекцій;

- місця  для  обробки  рук  спиртовмісними  антисептиками  з  концентрацією
активної діючої речовини понад 60% для ізопропілового спирту та понад
70% для етилового спирту;

- яскравий вказівник про необхідність миття та дезінфекції рук;
1.14. Обмежити самостійний доступ дітей до спиртових антисептиків.
1.15. Заборонити на період карантину у закладах освіти:
- використання багаторазових (тканинних) рушників після миття рук;
- використання м’яких (м’яконабивних) іграшок;
- проведення масових заходів в закритих приміщеннях та заходів за участі

запрошених осіб.
1.16. Для організації харчування розробити адаптивний графік прийому їжі

або  забезпечити  відстань  між столами загонів  з  метою запобігання
скупчення дітей.

1.17. Розглянути можливість щодо:
-  обмеження  кількості  дітей  в  загонах  до  15  осіб,  враховуючи  можливість

забезпечити  належні  протиепідемічні  умови  перебування  у  приміщенні
загонів;

-  організації  виховних,  спортивно-масових  заходів,  ігор,  занять,  екскурсій,
походів  в  межах  кожного  загону  окремо.  У  разі  проведення  заходів
спільних  для  всіх  загонів  забезпечити  дистанціювання  дітей,  наявність
засобів індивідуального захисту, обмежити фізичний контакт між дітьми;

-  обмеження  занять  та  ігор,  що  потребують  використання  багаторазового
додаткового  інвентарю  дітьми.  У  разі  використання  такого  інвентарю
забезпечити проведення його дезінфекції;

- проведення з дітьми ігри, вправи, бесіди, які б доносили дітям важливість
індивідуальних заходів профілактики та фізичного дистанціювання;

- обмеження занять та ігор, що передбачають безпосередній фізичний контакт
між дітьми, дітьми і вихователями.

1.18 При плануванні  виховної  роботи  з  дітьми надавати  пріоритет  заходам,
активностям на відкритому повітрі, екскурсіям, походам.

1.19 Провести навчання працівників щодо: 
- необхідності  регулярного  миття  рук  рідким  милом  або  обробляти  їх

спиртовмісними  антисептиками  не  рідше  ніж  раз  на  3  години,  після
відвідування  громадських  місць,  використання  туалету,  прибирання,
обслуговування, тощо;

- правил  використання  засобів  індивідуального  захисту,  їх  утилізації  та
контролю за дотриманням цих правил;

- утримання від контактів з особами, які мають симптоми респіраторних та
кишкових захворювань;

- самоізоляції  у  разі  виникнення  симптомів  респіраторних  та  кишкових
захворювань.



1.20 Вжити  заходів  щодо  забезпечення  санвузлів  рідким  милом,
електросушарками для рук або паперовими рушниками.

1.21 Розмістити на офіційний сторінках закладів в мережі інтернет інформацію
щодо  встановлених  обмежень  та  умов  перебування  дітей  у  закладі
відпочинку.

1.22 Організувати проведення дезінфекції  поверхонь,  додаткового інвентарю
відразу по закінченню занять, ігор.

1.23 Організувати  щоденне  вологе  прибирання  з  використанням  миючих  та
дезінфікуючих засобів, але лише при відсутності дітей у приміщенні.

1.24 Провітрювати приміщення протягом дня за сприятливих погодних умов,
але лише при відсутності дітей у приміщенні.

1.25 Забезпечити централізований збір використаних засобів індивідуального
захисту, паперових рушників в окремі контейнери (урни) з кришками та
одноразовими поліетиленовими пакетами з подальшою утилізацією.

1.26 Забезпечити недоступність для дітей контейнерів (урн) для використаних
засобів індивідуального захисту, а також запасів дезінфікуючих засобів та
засобів для прибирання.

1.27 Здійснювати  суворий  особистий  контроль  або  визначити  особу
відповідальну за дотримання згаданих вище протиепідемічних заходів. 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на головного спеціаліста
відділу Нікітенко О.В.

Начальник відділу освіти,
молоді та спорту   Наталія МАКШЕЄВА


