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Про відновлення освітнього процесу 

в закладах дошкільної освіти 

Михайлівської ОТГ 

 

 Відповідно до пункту 20 статті 42, пункту 8 статті 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі постанови Кабінету 

Міністрів України від 20.05.2020 №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», розпорядження Головного 

державного санітарного лікаря України від 18.05.2020 №32, відповідно до 

листа Міністерства освіти і науки України від 22.05.2020 №1/9-269 «Щодо 

відновлення діяльності закладів дошкільної освіти», з метою забезпечення 

дотримання закладами дошкільної освіти ОТГ протиепідемічних заходів 

відповідно до вимог Санітарного регламенту для дошкільних навчальних 

закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 

21.03.2016 №234, від 17 квітня 2006 року № 298/227 «Про затвердження 

Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» 

та з урахуванням цього тимчасового алгоритму, з метою організації заходів 

щодо недопущення поширення на території пропонуємо наступний алгоритм: 

 

1. Керівникам закладів дошкільної освіти: 

1.1. Відновити освітній процес з 1 вересня 2020 року і працювати у 

звичайному режимі, створивши максимально безпечні умови для вихованців 

та працівників відповідно до вимог законодавства до роботи в умовах 

COVID-19. 

1.2. Провести позачерговий інструктаж працівників закладу дошкільної  
освіти щодо проведення проти епідеміологічних заходів для запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 в закладі дошкільної освіти. 



1.3. Посилити контроль за додержанням протиепідемічного режиму у 

закладах в умовах пандемії та адаптивного карантину. 

1.4. Проводити щоденний моніторинг відвідування закладу 

вихованцями та надавати відповідну інформацію у відділ освіти, охорони 

здоров`я, культури молоді та спорту виконавчого комітету Михайлівської 
сільської ради на електронну адресу до 10-ї години. 

1.5. Проводити температурний скринінг дітей в присутності батьків 

при вході в заклад, а також кожні 4 години, показники слід заносити у 

відповідний журнал. Діти, в яких виявлено температуру тіла понад 37,2° C 

або ознаки респіраторних захворювань при поточному скринінгу - 

ізолюються з відповідним інформуванням медичного працівника та батьків. 

1.6. Ранкове приймання дитини до дошкільного навчального закладу 

проводить вихователь групи на території закладу за межами його будівлі. 
Батьки, приводячи дітей до закладу повинні одягати респіратор або захисну 

маску (у тому числі саморобну), так, щоб були покриті ніс та рот. Очікування 

на території повинно бути обмежено. 

1.7. На вході до закладу організувати місце для обробки рук 

спиртовмісними антисептиками з концентрацією активно діючої речовини 

понад 60% для ізопропілових спиртів та понад 70% для етилових спиртів. 

Доцільно розмістити яскравий банер для техніки обробки рук. 

1.8. На період карантину у ЗДО забороняється: 

- використання багаторазових (тканинних рушників); 

- використання м'яких іграшок; 

- використання килимів з довгим ворсом; 

- перебування у вуличному взутті в середині приміщення; 

- проведення масових заходів за участю дітей з більш ніж однієї групи та за 
присутності глядачів (відвідувачів). 

1.9. У закладі дошкільної освіти: 

-   батьки довозять дітей самостійно до закладу; 

- відповідне кількісне відвідування дітей до площі дитячої групи у 

закладі ( група не більше 10 осіб); 

- дезінфекцію поверхонь не рідше ніж кожні 2 години, та відразу після 

закінчення занять; 

- вологе прибирання не рідше ніж кожні 2 години та після закінчення 

робочого дня/зміни; 

- провітрювання приміщень протягом не менше 15 хвилин перед відкриттям 

та почергове провітрювання кімнат протягом дня; 

- тимчасове відсторонення від роботи осіб з групи ризику (особи, які досягли 

60-річного віку, особи, які мають хронічні захворювання, що пригнічують 

імунітет). 
 1.10. Необхідно забезпечити максимальну ізоляцію всіх груп у ЗДО з 
метою мінімізації контактів, спланувати маршрутизацію окремих груп та за 
можливості для кожної з них організувати окремий вхід. 

1.11. Посилити контроль за дотриманням режиму миття рук, не менше 
6-8 разів на день. 



1.12. Батьківські збори проводити в он-лайн режимі. 
2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на  першого 

заступника голови та відділ освіти, охорони здоров`я, культури, молоді та 

спорту виконавчого комітету Михайлівської сільської ради. 
 

 

Сільський голова                                                             В. Максименко 
 

 

 

 

 

 
 


