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     ІНСТРУКЦІЯ №_98-БЖ_ 
                                    З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ  

                             ПРАЦІВНИКІВ НА ПЕРІОД КАРАНТИНУ 
    У ЗВ’ЯЗКУ З ПОШИРЕННЯМ КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ (CОVID-19) 

 

 1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1.Дана інструкція з безпеки життєдіяльності працівників на період карантину 

у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (CОVID-190) (далі – 

інструкція) розроблена відповідно до вимог Закону України «Про охорону 

праці», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 «Про 

запобігання поширенню на території України коронавірусу  COVID-19», 

постанови Головного державного санітарного лікаря України від 22.08.2020 р. 

№50 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період 

карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)». 

1.2 Інструкція встановлює вимоги безпеки життєдіяльності для осіб, які 

працюють у закладі, під час виконання посадових обов’язків, у навчальних, 

службових приміщеннях та в інших місцях, де відповідно до планів та програм 

відбувається педагогічний процес. 

1.3. Вимоги інструкції є обов'язковими для виконання всіма працівниками 

закладу. 

1.4. Працівник зобов’язаний: 

− знати основні симптоми коронавірусної хвороби (підвищення температури – 

понад 37,20 С, лихоманка, сухий кашель, задуха, стискання у грудях, 

ускладнене дихання), 

− визначати візуально стан здоров’я здобувачів освіти чи працівників; 

− дотримуватись вимог чинних нормативних документів та рекомендацій 

МОЗ України з питань безпеки життєдіяльності щодо профілактики 

коронавірусної інфекції; 

− проводити роз’яснювальну роботу зі здобувачами освіти, батьками щодо 

індивідуальних заходів профілактики, реагування на виявлення симптомів 

коронавірусної хвороби (COVID-19) та про доцільність вакцинації від неї; 

− про всі випадки порушень норм безпеки життєдіяльності або виявлення 

симптомів захворювання своєчасно інформувати відповідальних осіб та 

керівництво Ліцею №22. 

1.5. За невиконання даної інструкції працівник несе відповідальність. 

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ 

       Перед початком роботи працівник повинен: 

2.1. Виміряти температуру, зафіксувати її в спеціальному журналі під підпис. 

Якщо вона перевищує 37,20С, - повідомити про це відповідальну особу та 

керівника, самоізолюватися. Якщо показник не перевищує зазначений, - 



обробити руки антисептиком, надягнути захисну маску, приступити до 

виконання посадових обов’язків. 

2.2. Перевірити стан приміщень, за якими він закріплений, стосовно здійснення 

вологого прибирання, дезінфекції, провітрювання. 

2.3. Під час приходу здобувачів освіти до навчального приміщення (групи, 

кабінету тощо) оглянути кожного з них і візуально визначити стан його 

здоров’я, опитати щодо самопочуття. 

2.4. Дитину з виявленими ознаками хвороби тимчасово ізолювати в спеціально 

відведеному приміщенні, повідомити батькам, за необхідності – направити до 

закладу охорони здоров’я. 

2.5. Після вилучення такої особи в приміщенні, де вона перебувала, провести 

дезінфекцію висококонтактних поверхонь та провітрювання. 

 

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ 

         Під час роботи працівник повинен: 

3.1. Дотримуватися чинних вимог і рекомендацій щодо профілактики та 

реагування на виявлення симптомів коронавірусної хвороби (COVID-19): 

обробляти руки антисептиками, мити їх з милом, що три години змінювати 

маску, за потреби одягати рукавички, щиток. 

3.2. Проводити навчально-виховну діяльність відповідно до графіків, 

затверджених директором Ліцею, запобігати скупченню здобувачів освіти та 

працівників. 

3.3. Контролювати дотримання здобувачами освіти особистих заходів безпеки: 

 - часте миття рук із милом, обробка їх антисептиками,  

 - носіння захисних масок чи щитків (за окремими вимогами МОЗ – залежно від 

епідемічної зони), правильну їх утилізацію; 

 - пиття води виключно із власних пляшечок; 

 - дотримання соціальної дистанції, дисципліни; 

 - пересування учасників навчального процесу відповідно до затверджених 

маршрутів. 

3.4. У разі підтвердження в класі (групі) дитини з діагнозом COVID-19 усі 

здобувачі освіти цього класу (групи) визнаються такими, що потребують 

самоізоляції. Для них організовують відповідне дистанційне навчання. 

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ 

        Після закінчення роботи працівник  повинен: 

4.1. Знову оглянути здобувачів освіти та опитати їх щодо самопочуття, 

провести на подвір’я закладу (передати батькам/відпустити додому). 

4.2. Перевірити, щоб у приміщенні не лишались використані й не утилізовані 

захисні маски, рукавички. 

4.3.  Провітрити приміщення, переконатись у тому, що в ньому здійснено 

вологе прибирання 

4.4. У разі виявлення небезпечних ситуацій повідомити про це директора Ліцею 

або його заступника (чергового адміністрації). 
 

        Розробник:  

        Заступник директора  з НВР    ____________       Бура М.А. 
                                                                        (підпис)                (прізвище, ініціали) 

        Узгоджено: 

         Спеціаліст з охорони праці          ____________     Фалат В.М. 
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