
рекомендації складені за вимогами: 

 

- постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 р. № 1236 зі змінами від 28 липня 2021 р. № 787 «Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»; 

 

-постанови Головного державного санітарного лікаря України від 25.08.2021 № 8 «Про затвердження протиепідемічних 

заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)»; 

 

- листа Міністерства освіти і науки України від 23.07.2021 № 1/10-3101 «Щодо особливостей організації навчання»; 

 

- листа Міністерства освіти і науки України від 10.08.2021 № 1/9-406 «Щодо окремих питань діяльності закладів 

дошкільної освіти у 2021/2022  навчальному році»; 

 

- Регламенту відновлення освітнього процесу у закладах освіти міста Києва та режиму їх роботи після зняття 

карантинних обмежень від 18 травня 2020 року; 

 

-  Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів від 24.03.2016 №234; 

 

- протоколу Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.08.2021  № 53 
 

 



 

 

Заборонено 
 

 

Дозволяється 
 

 

Вимоги 
 

Пропозиції до організації 

освітнього процесу 

- допускати до 

роботи працівників  ЗДО 

без проведення 

термометрії та без засобів 

індивідуального захисту 

(далі – ЗІЗ); 

- допускати до 

виконання обов’язків 

працівників із 

температурою тіла понад 

37,20С  або ознаками 

респіраторних 

захворювань; 

- батькам або особам, які 

їх замінюють, перебувати 

на території ЗДО без ЗІЗ, 

одягнутих так, щоб були 

покриті ніс та рот; 

- вхід групами та масове 

перебування в 

приміщенні ЗДО батьків 

без використання ЗІЗ  (за 

виключенням 

несприятливих погодних  

умов);  

- індивідуальне 

відвідування ЗДО  

- проводити ранкове приймання дітей 

на території ЗДО з обов’язковим 

температурним скринінгом при вході 

до ЗДО із використанням ЗІЗ;  

- проводити передачу дітей батькам 

після закінчення дня на території 

ЗДО за межами його будівлі (за 

несприятливих погодних умов – в 

приймальнях або роздягальнях) із 

використанням ЗІЗ; 

- пересуватися по ЗДО у масках 

відповідно до визначених маршрутів 

та розроблених адаптивних графіків 

руху;  

- обирати види діяльності, які б 

сприяли мінімізації фізичного 

контакту між дітьми та персоналом; 

- надавати пріоритет активностям, що 

проводяться на відкритому повітрі; 

- проводити масові заходи 

(вистави, свята, концерти) за участі 

однієї групи дітей без присутності 

глядачів (відвідувачів) та без 

запрошення інших осіб, які не є 

співробітниками ЗДО; 

- проводити в приміщеннях 

педагогічні ради, інші заходи, 

- повторно провести цільові 

інструктажі щодо особливості 

організації діяльності закладу у період 

карантину; 

- повторно ознайомити 

працівників з алгоритмом дій на 

випадок виявлення хворого в 

приміщенні (визначені в Регламенті); 

- утримувати в належному стані  

спеціальне приміщення для 

тимчасового ізолювання хворих; 

- проводити роз’яснювальну 

роботу щодо дотримання учасниками 

освітнього процесу правил особистої 

гігієни;  

- використовувати рукавички під 

час допомоги в особистій гігієні дітям, 

приготуванні їжі, утилізації відходів, 

роботи з деззасобами; 

- розмістити інформаційні 

матеріали, банери, плакати у 

туалетних кімнатах для вихованців; 

- забезпечити наявність у 

санітарних кімнатах рідкого мила, 

антисептиків для обробки рук тощо; 

- забезпечити працівників ЗІЗ (1 

маска 3 години); 

організаційний етап 

- забезпечити розміщення при вході до 

закладу інформаційних стендів, 

оголошень  для батьків щодо 

встановлених правил, обмежень та 

умов функціонування ЗДО;  

- розмістити графік прийому їжі 

дітьми та щоденне меню на 

інформаційній дошці біля входу до 

ЗДО, на офіційній  інформаційній 

сторінці ЗДО  в мережі Інтернет та у 

соціальних мережах; 

- закріпити за кожною групою 

постійних вихователів та помічників 

вихователів. 

 

Керівник відповідає за забезпечення 

належної організації та діяльності 

всіх підрозділів ЗДО  

 

Пропозиції зеленого рівня: 

освітній процес у закладі проводити 

за моделлю, визначеною закладом 

дошкільної освіти 

 

можливі форми організації діяльності 

 -  ПІДГРУПИ - організація роботи 



батьками або сторонніми 

особами без наявності 

документа, що посвідчує 

отримання повного курсу 

вакцинації або 

негативного результату 

тестування на COVID-19, 

що проведене не більше 

як за 72 години до 

відвідування закладу та 

без ЗІЗ; 

- використовувати 

м’які (м’яконабивні) 

іграшки; 

- перебувати в 

приміщенні без змінного 

взуття; 

- проводити 

батьківські збори. 

 

Харчування 

- перебувати в 

приміщенні харчоблоку 

без  ЗІЗ;  

- використовувати 

рукавички без заміни під 

час виконання різних 

технологічних процесів 

 

 

 

 

 

необхідні для забезпечення 

функціонування ЗДО, за умови 

використання працівниками ЗІЗ;  

- використовувати басейн, спортивну 

та музичну зали за графіком з 

обов’язковим провітрюванням та 

дезінфекцією приміщень після кожної 

групи дітей;  

- не використовувати ЗІЗ під час 

проведення освітньої діяльності у 

групових осередках; 

- спілкуватись  з іншими 

працівниками ЗІЗ з використанням 

ЗІЗ. 

 

Харчування 

- мінімізувати  контакти між 

працівниками ЗДО під час отримання 

їжі; 

- організовувати процес харчування 

дітей за умови максимального 

зменшення  їх кількості за одним 

столом; 

- забезпечити працівників 

харчоблоку рідким милом, 

паперовими рушниками або 

електросушарками для рук, 

антисептичними засобами для 

обробки рук.  

 

 

 

 

-  забезпечити ЗДО медичним 

супроводом;  

- організувати місця для обробки 

рук спиртовмісними антисептиками на 

вході до ЗДО; 

- забезпечити максимальний 

доступ дітей, працівників до обробки 

рук з використанням проточної води з 

милом; 

- не використовувати вологі 

серветки з метою їх знезараження; 

- проводити початковий 

температурний скринінг учасників 

освітнього процесу під час прийому 

при вході у ЗДО; 

- встановити гнучкий графік 

прийому дітей кожної групи з 

використанням усіх входів на 

територію та до ЗДО; 

- проводити освітній процес не 

допускаючи об’єднання/змішування 

груп;  

- обмежити заняття та ігри, що 

потребують використання значної 

кількості додаткового інвентаря; 

- проводити протиепідемічні 

заходи, спрямовані на здоров’я дітей 

(термометрія, навчання обробці рук, 

правилам етикету при чханні, кашлю 

тощо) в ігровій формі за особистим 

прикладом працівника;  

- ізолювати дітей або 

працівників, у яких виявлено 

температуру тіла понад 37,20С  або 

ознаки респіраторних захворювань; 

- інформувати медичного 

вікових груп закладу дошкільної 

освіти декількома підгрупами в 

одному приміщенні (ергономічне 

розташування меблів у різних 

осередках однієї групи з 

максимальним дотриманням дистанції 

між підгрупами, обробкою обладнання 

та меблів, дотримання режиму 

провітрювання); 

- НА ПОВІТРІ – максимальне 

перебування дітей на території закладу 

з використанням прогулянкового 

майданчика для організації освітньої 

діяльності 

 

Також рекомендуємо організувати 

дистанційний освітній процес з 

дітьми, які перебувають на 

карантині, та надання консультацій 

батькам. 

 



працівника, керівника, батьків про 

виявлення підвищеної температури 

тіла у дитини/працівника терміново; 

- направити екстрене 

повідомлення про випадок 

захворювання  в установи, визначені у 

«інформаційному ланцюжку»;  

- самоізолюватися у разі 

виникнення симптомів респіраторних 

захворювань та звернутись до 

лікувальної установи; 

- проводити регулярне 

провітрювання протягом 15 хвилин за 

відсутності дітей; 

- проводити дезінфекцію іграшок  

та обладнання відповідно вимог пп.21-

22 Санітарного регламенту для 

дошкільних навчальних закладів; 

- організувати місця для збору 

використаних ЗІЗ, розмістити на 

території ЗДО контейнери з кришками 

та поліетиленові пакети для  збору 

використаних ЗІЗ. 

Показники переходу: 

 

- у разі прийняття постанови Кабінету Міністрів України або 

рішення постійної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій  

 

 

Пропозиції щодо дій адміністрації ЗДО: 

 

- група, в якій виявлено осіб (дітей/працівників)  з підозрою на COVID-

19, переходить на дистанційне навчання  після отримання результатів 

тестування з підтвердженням захворювання; 

- працівники, які були в контакті з хворим, за умови відсутності 

документа,  що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, 

переводяться на 2 тижні на роботу у дистанційному режимі; 

- виконуються інші рекомендації, визначені чинними нормативними 

документами    



Заборонено Дозволяється Вимоги 
Пропозиції до освітнього 

процесу 
Зелений рівень 

++ 

- організовувати  освітній 

процес у групових 

приміщеннях, де виявлено 

хворого вихованця/працівника, 

без проведення заключної 

дезінфекції; 

- проведення масових 

заходів (вистав, свят, концертів) 

у разі відсутності у більш як 

20% персоналу ЗДО документа, 

що підтверджує отримання  

повного курсу вакцинації; 

- відвідування ЗДО у разі, 

коли на самоізоляції через 

контакт з хворим перебуває 

більше як 50% здобувачів 

освіти та персоналу; 

- проведення масових 

заходів (вистав, свят, концертів) 

за участю здобувачів освіти з 

більш ніж однієї групи та за 

присутності глядачів; 

- відвідування закладів 

освіти, які не є учасниками 

освітнього процесу; 

- вхід групами  та масове 

перебування у закладі батьків 

здобувачів освіти. 

 

 

Зелений рівень 

++ 

- індивідуальне 

відвідування ЗДО  за умови 

наявності документа, що 

посвідчує отримання повного 

курсу вакцинації або 

негативного результату 

тестування на COVID-19, що 

проведене не більше як за 72 

години до відвідування 

закладу та без ЗІЗ 

 

Зелений рівень 

++ 

- збільшити кратність 

прибирання та дезінфекції поверхонь у 

груповому приміщенні та на поверсі, 

де виявлено випадок захворювання;  

- обмежити пересування по ЗДО всіма 

учасниками освітнього процесу; 

- проводити спілкування 

працівників між собою, з батьками, 

наради та інші заходи лише в онлайн 

режимі; 

- перевести роботу методичної 

служби ЗДО  у режим онлайн-

роботи. 

 

Продовжити постійне інформування 

батьків про умови організації 

роботи ЗДО 

 

Організація  навчання за моделлю, 

визначеною закладом дошкільної 

освіти  

++ 

Не допускати об’єднання груп 

вихованців. 

  

Дотримуватись максимального 

дистанціювання. 

 

Організувати дистанційний 

освітній процес з дітьми, які 

перебувають на карантині, та 

консультації батькам.    

 

При організації діяльності 

закладу потрібно забезпечити 

виконання в повному обсязі освітніх 

програм, при необхідності змінити 

функціональні обов’язки окремих 

категорій працівників. 

 

            



Показники переходу: 

 

- у разі прийняття постанови Кабінету Міністрів України або 

рішення постійної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій  

- проведення культурних, спортивних, розважальних, 

соціальних 

 

 

Пропозиції щодо дій адміністрації ЗДО: 

 

- дозволяється відвідування ЗДО незалежно від форм власності за умови 

наявності у більш як 80% персоналу документа, що посвідчує отримання 

повного курсу вакцинації 

  

Заборонено Дозволяється Вимоги 
Пропозиції до освітнього 

процесу 
Зелений рівень 

+ 

жовтий рівень 

+ 

помаранчевий рівень 

 

- проводити масові (культурні, 

розважальні, спортивні, соціальні 

та інші) заходи; 

 

- переводити вихованців з одного 

групового приміщення до іншого 

 

 

Зелений рівень 

+ 

жовтий рівень 

+ 

помаранчевий рівень 

 

- відвідувати ЗДО в 

звичайному режимі, окрім 

вихованців/працівників, які 

переведені на дистанційне 

навчання; 

- організовувати освітній 

процес в дистанційному 

режимі 

 

Зелений рівень 

+ 

жовтий рівень 

+ 

помаранчевий рівень 

 

-обмежити пересування працівників 

ЗДО, окрім випадків, передбачених 

режимом роботи закладу; 

- посилити контроль за станом 

здоров’я всіх учасників освітнього 

процесу;  

- забезпечити максимальне проведення 

освітнього процесу  з дітьми  на 

свіжому повітрі з дотриманням 

соціальної дистанції між групами; 

- збільшити кратність прибирання та 

дезінфекції поверхонь, приміщень та 

території ЗДО. 

 

Пропозиції 

зеленого рівня   

+ 

жовтого рівня 

+ 

помаранчевий рівень 

 

навчання за моделлю, визначеною 

закладом дошкільної освіти 

 

Ігровий майданчик закріплений 

за кожною групою.  

Введення до складу вихованців 

інших груп  не допускається. 

 

Організація дистанційного освітнього 

процесу з дітьми, які перебувають на 

карантині, та консультацій батькам. 

 


