
 

ЛЕБЕДИНСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ 

ОСВІТИ (ЯСЛА – САДОК) «РОМАШКА»  

ЛЕБЕДИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

НАКАЗ 

22.10.2021                                                                                               № 229 – ОД   

 

Про посилення 

протиепідемічних заходів у ЗДО 

 

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення», на виконання п.4 постанови Кабінету 

Міністрів України від 09.12.2020 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, постанови Міністерства охорони 

здоровя України головного державного санітарного лікаря України від 

25.08.2021 № 8 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах 

дошкільної освіти на період карантину у звязку поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID-19)» та у звязку з червоною зоною у м.Лебедин з 23.10.2021 р.  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Довести до відома працівників зміст наказу МОЗ України від 04 жовтня 

2021 року № 2153 «Про затвердження Переліку професій, виробництв та 

організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним 

щепленням та листа Міністерства освіти і науки України від 29.09.2021 № 

1/9-501 «Про окремі питання організації освітнього процесу під час 

впровадження заходів із запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби СОVID-19». 

2. Довести до відома працівників Постанову Міністерства охорони здоровя 

України головного державного санітарного лікаря України від 25.08.2021  

№ 8 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної 

освіти на період карантину у звязку з поширенням коронавірусної хвороби 

(COVID-19)» 



3. Організувати роботу ЗДО згідно вимог санітарного законодавства та 

забезпечити належні протиепідемічні заходи на період карантину у зв'язку з 

поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19. 

4. Провести роз'яснювальну роботу серед працівників, щодо необхідності 

вакцинації та дотримання індивідуальних заходів у сфері профілактики 

інфекційних захворювань та протидії поширенню коронавірусної хвороби 

(COVID-19).  

5. Розробити протиепідемічні заходи, спрямовані на запобігання ускладнення 

епідемічної ситуації (додаток 1) 

6. Усім працівникам суворо дотримуватись протиепідемічних заходів, 

спрямованих на запобігання ускладнення епідемічної ситуації 

7. Сестрі медичній старшій: 

7.1. Вести щоденний контроль за виконанням заходів 

7.2. Провести роз'яснювальну роботу серед працівників, щодо необхідності 

вакцинації та дотримання індивідуальних заходів у сфері профілактики 

інфекційних захворювань та протидії поширенню коронавірусної 

хвороби (COVID-19).  

7.3. Проводити розяснювальну роботу з усіма працівниками щодо 

профілактики та реагування на виявлення симптомів коронавірусної 

хвороби серед персоналу або вихованців 

7.4. Проводити інструктаж для працівників щодо запобігання поширенню 

коронавірусної інфекції (COVID-19), дотримання правил респіраторної 

гігієни та протиепідемічних заходів 

7.5. Розробити заходи з дезінфекції у період карантину для профілактики 

поширення коронавірусної інфекції (додаток 2) 

7.6. Розробити памятку для працівника щодо роботи під час карантину,  

(додаток 3) 

7.7. Розробити алгоритми дій при виявленні симптомів інфекційної хвороби 

в працівника (додаток 4) 

7.8. Розробити алгоритм дій при виявленні симптомів інфекційної хвороби 

в дитини (додаток 5) 

7.9. Допускати до роботи персонал після проведення термометрії 

безконтактним термометром та при наявності засобу індивідуального 

захисту, що щільно покриває рот та ніс  

7.10. Не допускати до роботи працівника з підвищеною температурою тіла 

понад 37,2 °С або з ознаками гострого респіраторного захворювання 

7.11. Забезпечити контроль за дотриманням повітряно-теплового режиму 

приміщень, щоденним вологим прибиранням та дезінфекцією 



поверхонь у кінці робочого дня (в тому числі дверних ручок, столів, 

місць для сидіння, поручнів тощо).  

7.12. Розробити памятку для батьків про особливі умови роботи закладу на 

час карантину та рекомендації щодо запобігання поширенню COVID-

19 (додаток 6) 

7.13. Розробити інформовану згоду батьків про особливі умови роботи 

закладу на час карантину щодо запобігання поширенню COVID-19 

(додаток 7) 

7.14. Розробити графік зміни масок та гумових рукавичок працівниками на 

час карантину (додаток 8) 

7.15. Розробити правила дезінфекції посуду на час карантину (додаток 9) 

7.16. Розробити правила дезінфекції іграшок на час карантину (додаток 10) 

7.17. Розробити графік миття іграшок на час карантину (додаток 11) 

7.18. Розробити графік провітрювання та вологого прибирання в 

приміщеннях ЗДО (додаток 12) 

8. Відповідальним за проведення температурного скринінгу призначити 

сестру медичну старшу Манухіну Н.Ю.: 

8.1. Суворо дотримуватись алгоритму проведення термометрії з 

відповідним занесенням даних до журналу. 

9. Завгоспу Орєшко О.О. 

9.1. Організувати централізований збір використаних засобів 

індивідуального захисту в окремі контейнери (урни) з кришками та 

поліетиленовими пакетами, з подальшою утилізацією 

10. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

11. Ознайомити з цим наказом працівників закладу дошкільної освіти 

«Ромашка» під особистий підпис згідно зі списком, що додається.  

 

Завідувач 

закладу дошкільної освіти                                             Лариса ХОРУНЖА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


