
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«НОВОВОДОЛАЗЬКА САНАТОРНА ШКОЛА» 

  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
 

НАКАЗ 

15.06.2020.         смт Нова Водолага    № 85 

Про проведення  

протиепідемічних заходів у  

закладі на період карантинних обмежень 

у зв’язку з поширенням  

корона вірусної хвороби 

(COVID-19) 

 
Відповідно до статті 40 Закону України ”Про забезпечення санітарного 

та епідемічного благополуччя населення”, на виконання пункту2 постанови 

Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020р. №392 ”Про встановлення 

карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 

та етапів послаблення протиепідемічних заходів ”, постанови Міністерства 

охорони здоров’я України від 06.06.2020 №36 ”Про затвердження 

Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів в 

закладах, що надають послуги з розміщення на період карантину у зв’язку з 

поширенням корона вірусної хвороби (COVID-19)” . 

 

НАКАЗУЮ: 

1.Адміністрації закладу забезпечити: 

1.1.Обмеження масових зборів працівників в закритих приміщеннях; 

1.2.Тимчасове відсторонення від роботи осіб з групи ризику, визначених 

відповідно до Стандартів медичної допомоги “Коронавірусна хвороба  

(COVID-19)”,затверджених наказом МОЗ України №722 від 28.03.2020. 

2.Лікарю Діхтяр Н.В: 



2.1.Розмістити на вході до закладу або окремих його приміщеннях 

інформаційні матеріали щодо профілактики коронавірусної хвороби    

COVID-19. 

                                                                                         До 16.06.20р. 

2.2.Організувати місця для обробки рук спиртовмісними антисептиками з 

концентрацією активної діючої речовини понад 60% для ізопропілового 

спирту та понад 70% для етилового спирту  

                                                                                          До 16.06.20р. 

3. Заступнику адміністратора з адміністративно-господарської роботи 

Коротецькому В.П. забезпечити виконання нормативних фізичних факторів у 

групових осередках та навчальних приміщеннях відповідно до ”Cанітарного 

регламенту для дошкільних навчальних закладів”, затверджених 

Міністерством охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234 та 

”Державних санітарних правил і норм влаштування ,утримання 

загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного 

процесу” (Дсан.Пін 5.5.2.008-01) 

                                                             На час карантинних обмежень 

4.Черговим на вході у заклад допускати відвідувачів для перебування в 

приміщенні закладу лише у респіраторі або захисній масці (у тому числі 

саморобній), так щоб були покриті ніс та рот. 

                                                              На час карантинних обмежень 

5.Технічному персоналу проводити дезінфекцію поверхонь з якими 

контактують відвідувачі, у всіх громадських та службових зонах (столи, 

стільці, ручки дверей, роздягальні, сходи тощо) кожні 3-4 годин, 

повторювати процедуру у будь- який час при забрудненні. 

                                                               На час карантинних обмежень 

6.Медичним сестрам: 

6.1.Проводити термометрію усім працівникам закладу перед початком 

робочого дня з занесенням до відповідного журналу. 

                                           З 15.06.2020 до 02.08.2020.Коротецька С.А 



              З 03.08.2020 до кінця карантинних обмежень Гриценко Т.В. 

6.2. Не допускати працівників, у яких при проведенні термометрії виявлено 

температуру тіла понад 37.2*С або ознаки респіраторних захворювань. 

                                                                  З 15.06.2020 до 02.08.2020. 

6.3.Постійно проводити бесіди та роз’яснювальну роботу зі всіма учасниками 

навчально-виховного процесу на період карантину щодо захворюваності на 

COVID-19. 

7. Комірнику Хорошайло С.І. забезпечити постійну наявність рідкого мила, 

антисептиків в санвузлах загального користування . 

                                                               На час карантинних обмежень. 

8.Електрику Мухаю В.П. встановити електросушарки для рук в санвузлах 

загального користування. 

9.Працівникам закладу: 

9.1.Регулярно мити руки з милом або обробляти їх спиртовмісними 

антисептиками не рідше одного разу за 3 години, та після відвідування. 

9.2.Утримуватися від контакту з особами, які мають симптоми респіраторних 

захворювань. 

9.3.Самоізолюватися у разі виникнення симптомів респіраторних 

захворювань. 

10.Водіям: 

Проводити обробку дезінфікуючими засобами автомобілів що здійснюють 

перевезення учнів та працівників закладу,з занесенням до відповідного 

журналу. 

11.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор С.Ю.Єрмаков 

 

Діхтяр Н.В 

  

 



З наказом від 15.06.2020 №85 ознайомлені: 

Діхтяр Н.В. 

Коротецький В.П. 

Мухай В.П. 

Хорошайло С.І. 

 


