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УПРАВЛIННЯ ОСВIТИ I НАУКИ
кIровогрмськоi оБлАсноi двеждвноi АдмIнIстяацli
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Керiвникам органiв управлiння
освiтою райдержадмiнiстрацiйо
виконавчих KoMiTeTiB мiських рад,
мiських, селищних, сiльських рад
об' еднаних територiальних громад,
закладiв вищоi, фаховоi передвишцоi
професiйноI (професiйно-технiч Hoi),
загальноТ середньо'ц позашкiльноi
освiти та спорту обласного
пiдпорядIryвання

про вжиття заходiв запобiгання заЕесення та розповсюдження kopoHaBipycy
СеРеД УчаСникiв освiтнього процесу закладiв освiти та спорту областi

Як вiдомо, KopoHaBipycнa
виявлена в MicTi Ухань провiнцii
2019 роц,

Станом на 02 березня 2020 року в cBiTi зафiксовано понад 89 000 випадкiв в
67 краiЪах, в тому числi в краiЪах, Що мають спiльний державний кордон з
УкраiЪою - Бiлорусi, PyMyHiT та Росiйськiй ФедерацiТ.

MiHicTepcTBoM охорони здоров'я Украiни розроблено рекомендацii щодо
органiзацii додаткових заходiв з недопУщення поширення KopoнaBipycy 2019-пСоV
на територii УкраiЪи (лист вiд 02.0З.2020 Ns 26-041620812-20 та iнформацiйнi
постери додаються).

З оглядУ на викJIадене, та на виконання доручення Прем'ер-мiнiстра Украiни
ВiД 27 .02.2020 Ns 8З39/0 /1-20, листа Мiнекономiки Украiни вiд 26.О2.2О20:vs 5ооз-
09l127З8-0З, дор)чення облдержадмiнiстрацii вiд 02.0З.2020 Jъ l60/01-11
пропону€мо сприяти проведенню додатковоI iнформацiйнот кампанii у закJIадах
освiти та спорry областi представниками вищез€tзначених управлiнi та ikHix
територiа-rrьних органiв В MicTax i районах та органiзацiт попереджув€tльних
заходiв.

за iнформацiею моз Укратни, для попередження виникнення в закJIадах
освiти та спорry областi гостроТ респiраторноi хвороби, спричиненоТ
KopoHaBipycoм, необхiдно забезпечити :

1) вжиття органiзацiйно-попереджувальних заходiв:
проведення роз'яснювальноi роботи з персонаJIом щодо iндивiдуальних

заходiв профiЛmmщglffi"н;лНа#frннннft на виявлення симптомiв серед працiвникiв та
35-1217 6210,З5 вiд 04.03.2020

iнфекцiйна хвороба COVID-19 була вперше
Хубей КитайськоТ народноТ республiки в груднi
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здобувачiв освiти, з використаннjI та знешкодження вiдпрацьованих масок,
серветок, встановити вiдповiдний контроль над дотриманням цих правил;

РоЗДрУкоВУВання та/або оновлення iнформацiЙних постерiв та нагадування
ПеРСОнапУ та здобувачам освiти про важливiсть дотримання правил загальноТ
гiгiени;

ОНОВЛеННЯ КОнтакТноТ iнформацii про закJIади охорони здоров'я, якi надають
МеДИЧНУ ДОПОМОry хВорим на iнфекцiЙнi хвороби, та доведення до вiдома
працiвникiв, здобувачiв освiти;

забезпечення контролю за наявнiстю:
Рiдкого милq однор€lзових паперових рушникiв, спиртовмiсних

аНТиСеПТиЧних засобiв в умив€rльних ту€tлетних KiMHaTax, харчоблоках;
однорu}зових хустинок у працiвникiв та здобувачiв освiти;
ЗаСОбiв iндивiдуального захисry GIЗ) для кожного медичного працiвника,

якиЙ ПрацЮе в зонах контакту з розрахунку 1 медична маска на 3 години роботи на
ОСОбУ та 1 спиртовиЙ антисептик (100 мл) на l особу на змiну (до 12 годин);

ЗбiЛЬШеНня KpaTHocTi провiтрювання та вологого прибирання примiщень
закладiв не рiдше, нiж кожнi З години, по завершенню роботи;

НеДОГryЩеННЯ ПРацiвникiв, якi мають ознаки респiраторних захворювань, до
роботи;

проведеннЯ обробкИ поверхонь, мiсцЬ контактУ рук (руЧки дверей, мiсця
сидiння, столи, раковини тощо) спиртовмiсними дезiнфекцiйними засобами з
мiнiмальним TepMiHoM експозицii вiдповiдно до iнструкцiТ;

забезпечення:
збору використанltх учасниками освiтнього процесу засобiв iндивiдуirльного

захисry та використаних однор€lзових хустинок У пластиковi пакети, що
закриваються;

знезараження (дезiнфекцiю) зiбраних матерiалiв перед знешкодженням
протягом або в кiнцi робочого дня;

2) вжиття основцих iндивlдуальних профiлактичних заходiв:
dоmрuлtання zieieHu:

РУк, а саме: не рiдшого нiж р€Lз на З години миття з рiдким миJIом протягом
20 секунд та обробки протягом 5 секунд спиртовмiсними антисепт"*urй, пiсля
кожного контакту з тваринами, вiдвiдування громадських мiсць, використання
тушец, прибирання, перед пригоryванням та споживання iжi тощо;

катrrлю - прикриття роту, носа при кашлi та чханнi зiгнутою рукою в лiктi або
однор€вовою серветкою, яку необхiдно знешкодити вiдразу пiсля використання;

уmрuJуrання Bid:
KoHTaKTiB з особами, що мають симптоми респiраторних захворювань:

кашель, лихоманка, ломота в тiлi, або збереження обов'язковоi дистанцiт (не менше
1 метра) та обмеження часу при контакгi;

дотикiв обличчя руками.
у разi виникнення респiраторних симптомiв захворювання, таких як висока

темпераryра тiла, лихоманка, кашель, ломота в тiлi у працiвника або здобувача
освiти тощо, слiд негайно забезпечити:

iзолювання хворого;
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повiдомленнrl спецi€tльного лiкувального закJIаду про наявнi симптоми
iнфекцiйного захворювання у конкретноТ особи;

носiння медичноТ маски та своечасну замiну iT кожнi 3 години або негайно
пiсля забруднення з под€Lльшим знешкодженням та миттям рук з милом та
обробкою рук спиртовмiсним антисептиком вiдразу пiсля знiмання маски;

вологе прибирання з використанням миючих та дезiнфекцiЙних засобiв,
провiтрювання примiщень не рiдше, нiж кожнi З години.

Щодо використання дезiнфiкуючих засобiв
При дезiнфекцii необхiдно використовувати стандартнi дезiнфiкуючi та

дезiнфекцiйнi засоби, зареестрованi вiдповiдно до законодавства, та мають чинне
Свiдоцтво про державну реестрацiю.

Необхiдно дотримуватись iнструкцiТ до кожного окремого дезiнфекцiйного
ЗасобУ, В Тому числi щодо дотримання його ефективноТ концентрацiТ та експозицiТ
(лотримання часу перебування на оброблюванiй поверхнi).

Щля дезiнфекцii можуть використовуватись засоби та антисептики:
ДJIя ОбРобки шкiри рук спиртовмiснi препарати (дiючi речовини

iзопропiловий, етиловий спирт чи ik комбiнацii);
ПРеПаРаТИ Для дезiнфекцiТ поверхонь з мiнiма_lrьним TepMiHoM експозицii

(еКСпОЗицiя вiд З0 сек до 2 хв) - спиртовмiснi препарати (дiючi речовини -
iзопропiловий, етиловий спирт чи ik комбiнацii);

ДЛЯ ПОВеРХОНЬ, Обладнання тощо деззасоби на ocHoBi четвертинних
амонiевих споJryк Чи, хлорвмiснi препарати (бажано таблетованi форми для
забезпечення чiткого дозування)

не рекомендуеться використовувати побутовi чи промисловi пилососи до
проведення дезiнфекцiТ.

Отримати акту€tльну iнформацiю, рекомендацiТ щодо пданування, органiзацiТ
роботи та донесення iT до працiвникiв можна за джерелами:
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,Щодаток: на 7 арк. в 1 прим.
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Засryпник начальника управлiння

Розалiя Подплетня 2415 42


