
Алгоритм дій в Миколаївському морському ліцеї імені 

професора М. Александрова на період обмежувальних заходів 

у зв  ’  язку з пандемією   COVID   – 19  

За рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій,  при  «зеленому»,  «жовтому»,  «помаранчевому»  рівнях
епідемічної  небезпеки  навчальний   заклад  працює  у  звичному  режимі  з
урахуванням  Тимчасових  рекомендацій  щодо  організації  протиепідемічних
заходів  у  закладах  освіти  в  період  карантину  в  зв’язку  з  поширенням
коронавірусної  хвороби  (COViD-19),  затверджених  постановою  Головного
державного санітарного лікаря України від 30.07.2020 №42. При «червоному»
рівні  епідемічної  небезпеки  ліцей  працює  з  використанням  технологій
дистанційного навчання на платформі MOODLE та PROSVITA.

Організація безпечного навчального процесу в ліцеї включає:

1.  Щоденне  прибирання  усіх  навчальних  приміщень,  дезінфекцію  поверхонь  у
класних кімнатах, дверей, дверних ручок, парт, підвіконників, підлоги.

2. Забезпечено наскрізне провітрювання приміщень.
4. Розроблено алгоритм дій  на випадок НС,  пов’язаних із  реєстрацією випадків

захворювання на коронавірусну хворобу серед здобувачів освіти та працівників
ліцею, ознайомлення з ним усіх працівників навчального закладу. 

5.  Проведення  інструктажів  з  працівниками  навчального  закладу,  здобувачами
освіти.

6.  Обладнано  спеціальне  приміщення  для  тимчасового  перебування  учасників
освітнього  процесу  у  разі  виявлення  в  них  симптомів  гострого  респіраторного
захворювання або підвищеної температури (на ІІІ поверсі).
7. Облаштовано 17 зон для дезінфекції рук. 
8. Заклад забезпечено засобами дезінфекції відповідно до потреби.
9. Розміщено окремі контейнери (3 шт.) з кришками та поліетиленовими пакетами

із  зав’язками  для  використаних  засобів  індивідуального  захисту  у  коридорах
ліцею. 

10. Використання додаткових входів до приміщення навчального закладу:
вхід/ вихід 1 – для учнів 8-9 класів;
вхід/вихід  2 – для учнів 10-11 класів;
вхід/вихід  3- для виходу у внутрішній двір під час перерв.  
11. Зроблено розмітку на підлозі для дотримання соціальної дистанції у 1,5 метри. 
12.  Організовано  питний  режим  учасників  освітнього  процесу  (встановлено  6

кулерів). 
13. Призначено  відповідальну  особу  за  координацію  проведення  інформаційних

заходів  з  профілактики  розповсюдження  коронавірусної  хвороби  (СОVID-19),
інших респіраторних захворювань (медична сестра Валькова Є.С.).

14. Відтермінувати  масові  виховні   заходи,  збори  в  закритих  приміщеннях.  За
необхідності,  можлива  організація  заходів  на  вулиці  з  дотриманням  фізичної
дистанції.

15. Забезпечено туалетні кімнати засобами гігієни та паперовими рушниками.
16. Проведення щоденного моніторингу стану здоров'я,  термометрія  педагогічних

працівників  медичним  працівником,  здобувачів  освіти  –  педагогічними
працівниками (опитування щодо самопочуття). 

17. Дотримання вимог соціального дистанціювання та масочного режиму. 
18.  Спілкування  педагогічних  працівників  із  батьками  здійснюватиметься

переважно дистанційно.


