
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» 

 

НАКАЗ 

 

25.08.2020 Харків № 86  

 

Про затвердження 

протиепідемічних заходів у Палаці 

на період карантину у зв'язку з 

поширенням корона вірусної 

хвороби (СОVID-19) 

 

Відповідно до статті 40 Закону України «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення», на виконання пункту 17 постанови 

Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення 

карантину та з запровадження посилених протиепідемічних заходів на території 

із значним поширенням гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» та Постанови Головного державного санітарного 

лікаря України від 22.08.2020 № 50 «Про затвердження протиепідемічних 

заходів у закладах освіти на період карантину у зв'язку поширенням 

коронавірусної хвороби (СОVID-19)», 

 

н а к а з у ю: 

 

1. ПРИЗНАЧИТИ відповідальним за організацію та виконання 

протиепідемічних заходів у Палаці Лаврука Олега Володимировича, інженера з 

охорони праці. 

 

2. Інженеру з охорони праці Лавруку О.В. РОЗРОБИТИ документи та 

ЗДІЙСНЮВАТИ КОНТРОЛЬ за виконанням заходів: 

- План протиепідемічних заходів у Комунальному закладі «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької творчості» на період карантину у зв’язку з 

поширенням коронавірусної хвороби  (СОVID-19) (додаток 1); 

- План заходів при виявленні співробітника закладу хворого або з симптомами  

захворювання гострою респіраторною хворобою (додаток 2); 

- План заходів при виявленні здобувача освіти закладу з ознаками  

захворювання гострою респіраторною хворобою (додаток 3). 

 

3. Заступнику директора з адміністративно-господарчої частини Тимохіну О.М. 

ЗАПРОВАДИТИ посилений протиепідемічний режим, ЗАБЕЗПЕЧИТИ 



проведення вологого прибирання, дезінфекції приміщень та висококонтактних 

поверхонь. 

 

4. Керівникам структурних підрозділів Палацу ОЗНАЙОМИТИ працівників 

відповідних підрозділів з наказом та ПРОВЕСТИ з ними позаплановий 

інструктаж щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції (СОVID-19), 

дотримання правил респіраторної гігієни та протиепідемічних заходів. 

 

5. КОНТРОЛЬ за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор        Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
 

 

З наказом ознайомлені:  

Галенко Р.О. 

Кривошея Л.М. 

Курукіна Т.І. 

Лаврук О.В. 

Лихошерст Є.П. 

Лопатіна І.В. 

Нейкалюк Н.Х. 

Овелян В.К.  

Омельченко В.Ю. 

Тимохін О.М. 

Ченцова Л.М. 

Чепурна Т.І    

Чередніченко О.М. 

Шепетова Н.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до наказу директора  

КЗ «ХОПДЮТ» 

від 25.08.2020 № 86 
 

План протиепідемічних заходів 

 у Комунальному закладі «Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» на період карантину у зв’язку з поширенням корона 

вірусної хвороби  (СОVID-19) 
 

№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальний 

виконавець 

1 

Проводити роз’яснювальну роботу з персоналом та 

здобувачами освіти щодо індивідуальних заходів 

профілактики та реагування на виявлення симптомів 

корона вірусної хвороби (СОVID-19) серед персоналу 

або здобувачів освіти Лаврук О.В. 

2 

Розробити алгоритми дій на випадок надзвичайної 

ситуації, пов’язаною з реєстрацією випадків 

захворювання на корона вірусно хворобу (СОVID-19) 

серед здобувачів освіти та працівників закладу Лаврук О.В. 

3 

Не допускати до роботи персонал, визначений таким, 

який потребує самоізоляції відповідно до галузевих 

стандартів у сфері охорони здоров’я 

Лаврук О.В., 

керівники 

структурних 

підрозділів 

4 

Провести інструктаж для працівників щодо 

запобігання поширенню корона вірусної інфекції 

(СОVID-19), дотримання правил респіраторної гігієни 

та протиепідемічних заходів 

Керівники 

структурних 

підрозділів 

5 

Допуск до роботи персоналу Палацу здійснювати за 

умови використання засобів індивідуального захисту 

(респіратора, захисного щитка або маски, в тому числі 

виготовленої самостійно) після проведення 

термометрії безконтактним термометром. У разі 

виявлення співробітника з підвищеною температурою 

тіла понад 37,2 °C або із ознаками гострого 

респіраторного захворювання. Такий співробітник не 

допускається до роботи з рекомендаціями звернутись 

за медичною допомогою до сімейного лікаря 

Тимохін О.М., 

Лаврук О.В. 

6 

Забезпечити усіх працівників Палацу засобами 

індивідуального захисту із розрахунку 1 захисна маска 

на 3 години роботи. Засоби індивідуального захисту 

мають бути в наявності із розрахунку на 5 робочих 

днів, у т.ч. на 1 робочу зміну - безпосередньо на 

робочому місці працівника 

Омельченко 

В.Ю., 

Тимохін О.М. 



7 

Організувати централізований збір використаних 

засобів індивідуального захисту, паперових серветок в 

окремі контейнери (урни) з кришками та 

поліетиленовими пакетами, з подальшою утилізацією 

згідно з укладеними угодами на вивіз твердих 

побутових відходів Тимохін О.М. 

8 

Проводити роз’яснювальну роботу з працівниками 

щодо одягання, використання, зняття засобів 

індивідуального захисту, їх утилізації, контролювати 

виконання цих вимог Лаврук О.В. 

9 

Забезпечити необхідні умови для дотриманням 

працівниками правил особистої гігієни (рукомийники, 

мило рідке, паперові рушники (або електросушарки 

для рук), антисептичні засоби для обробки рук тощо) Тимохін О.М. 

10 

Обмежити проведення масових заходів (нарад, зборів 

тощо) в закритих приміщеннях (окрім заходів 

необхідних для забезпечення функціонування Палацу 

- проведення педагогічних рад, конкурсних комісій, 

конференцій трудового колективу тощо) 

Керівники 

структурних 

підрозділів 

11 

Розмістити інформацію (плакати/банери) про 

необхідність дотримання респіраторної гігієни та 

етикету кашлю Тимохін О.М. 

12 

Розробити маршрути руху здобувачів освіти 

(залучаються всі можливі входи в приміщення 

закладу) та скласти графік, за яким відбувається 

допуск здобувачів освіти до закладу. Графік допуску 

повинен бути сформований таким чином, щоб 

запобігати утворенню скупчення учасників освітнього 

процесу 

Кривошея Л.М., 

керівники 

структурних 

підрозділів 

13 

Заборонити допуск до Палацу батьків або 

супроводжуючих осіб, крім осіб, які супроводжують 

осіб з інвалідністю 

Тимохін О.М., 

керівники 

гуртків 

14 

Педагогічному складу Палацу перед початком занять 

проводити опитування учасників освітнього процесу 

щодо їх самопочуття та наявності симптомів 

респіраторної хвороби 

Керівники 

гуртків 

15 

Забезпечити вхід здобувачів освіти до приміщень 

Палацу тільки при наявності захисної маски або 

респіратора. Захисні маски можуть не 

використовуватися під час проведення занять у 

навчальних приміщеннях. Під час пересування 

приміщеннями Палацу використання захисних масок є 

обов'язковим 

Керівники 

гуртків 
 



16 

При проведенні освітнього процесу рекомендувати 

педагогам використовувати захисні щитки 

Керівники 

структурних 

підрозділів 

17 

На всіх входах до Палацу організовуються місця для 

обробки рук антисептичними засобами. Місця для 

обробки рук позначити яскравим вказівником про 

правила та необхідність дезінфекції рук (банер, 

наклейка, тощо) Тимохін О.М. 

18 

У розкладі занять передбачити можливість визначення 

різного часу початку та закінчення занять для різних 

гуртків 

Кривошея Л.М., 

керівники 

структурних 

підрозділів   

19 

Забезпечити раціональне використання запасних 

виходів із Палацу, використовувати розмітку на 

підлозі, що полегшує організацію двостороннього руху 

коридорами, виокремити зони переміщення для різних 

вікових категорій здобувачів освіти 

Кривошея Л.М., 

Тимохін О.М., 

керівники 

структурних 

підрозділів   

20 

За можливості забезпечити проведення занять  на 

відкритому повітрі 

Керівники 

гуртків 

21 

Дозволяти проведення занять у кабінетах лише для 

окремих груп 

Кривошея Л.М., 

керівники 

структурних 

підрозділів   

22 

У разі підтвердження випадку коронавірусної хвороби 

СОVID-19 в одного з вихованців, всі інші вихованці 

відповідної групи визнаються такими, що потребують 

самоізоляції, та повинні вживати заходів, передбачених 

галузевими стандартами в сфері охорони здоров'я 

Керівники 

структурних 

підрозділів, 

керівники 

гуртків 

23 

У санітарних кімнатах забезпечити наявність рідкого 

мила та паперових рушників Тимохін О.М. 

24 

Після проведення занять у кінці робочого дня  

проводити очищення і дезінфекцію поверхонь (в тому 

числі дверних ручок, столів, місць для сидіння, перил, 

тощо) Тимохін О.М. 

25 

Після кожного навчального заняття проводити 

провітрювання впродовж не менше 10 хвилин.  При 

провітрюванні забезпечити безпеку дітей 

Керівники 

гуртків 

 

 

 

Директор       Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

 

Інженер з охорони праці      Олег Лаврук  

 
 



Додаток 2 

до наказу директора  

КЗ «ХОПДЮТ» 

від 25.08.2020 № 86 

 

 

План заходів 

при виявленні співробітника закладу хворого або з симптомами  

захворювання гострою респіраторною хворобою 

 

№ 

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальний 

виконавець 

1 

Терміново ізолювати хворого або з симптомами 

захворювання співробітника від інших працівників 

та відсторонити його від роботи з дотриманням 

норм діючого законодавства  

Керівники 

структурних 

підрозділів, 

інспектор з кадрів 

2 

Рекомендувати хворому або з симптомами  

захворювання співробітнику звернутися до 

медичного закладу для встановлення діагнозу та 

подальшого лікування 

Керівники 

структурних 

підрозділів 

3 

Робоче місце хворого або з симптомами 

захворювання співробітника  обробити 

дезінфекційним засобом, добре провітрити 

приміщення Тимохін О.М. 

4 

Встановити коло працівників, які безпосередньо 

контактували з хворим співробітником, та 

рекомендувати їм здати тест на коронавірус. Лаврук О.В. 

 

 

Директор        Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

 

Інженер з охорони праці       Олег Лаврук  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

до наказу директора  

КЗ «ХОПДЮТ» 

від 25.08.2020 № 86 

 

План заходів 

при виявленні здобувача освіти закладу з ознаками захворювання гострою 

респіраторною хворобою 

 

№ з/п Зміст заходу 
Відповідальний 

виконавець 

1 

В разі виявлення ознак гострої респіраторної 

хвороби, за відсутності батьків, здобувач 

освіти одягає захисну маску та тимчасово 

ізолюється в окреме приміщенні закладу  

Керівники 

структурних 

підрозділів, 

керівники гуртків 

2 

Проінформувати батьків (інших законних 

представників) та прийняти узгоджене рішення 

щодо направлення вихованця до закладу 

охорони здоров'я 

Керівники 

структурних 

підрозділів, 

керівники гуртків 

3 

Після вилучення вихованця з симптомами 

інфекційної хвороби в приміщенні, де 

перебував вихованець, провести 

провітрювання поза графіком та дезінфекцію 

висококонтактних поверхонь Тимохін О.М. 

 

 

Директор        Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

 

 

Інженер з охорони праці       Олег Лаврук  

 


