
 

 

 

 

 

 

 

Протиепідемічні вказівки головного санітарного інспектора 

від 11 березня 2022 р.1 

для дитячих садків, дошкільних класів у початковій школі 

та інших форм дошкільної освіти, а також закладів опіки над дітьми до 3-х років, виданих 

відповідно до ст. 8а п. 5 пп. 2 Закону від 14 березня 1985 р. «Про державну санітарну 

інспекцію» (Законодавчий вісник від 2021 р., поз. 195) 

 

Заради безпеки учнів, працівників шкіл та їхніх родичів рекомендовано вакцинацію як свідоме 

рішення для захисту від захворювання та передачі COVID-19. 

 

Організація опіки в закладі: 

• Група дітей та їхній опікун повинні, якщо це можливо, перебувати у спеціально 

відведеному та постійному приміщенні (рекомендації щодо харчування дивіться нижче). 

• Рекомендується, щоб до групи дітей були призначені, наскільки це організаційно 

можливо, одні й ті ж опікуни. 

• У приміщенні, де перебуває група, потрібно прибрати речі та інвентар, які неможливо 

ефективно вимити чи продезінфікувати. Якщо для занять використовується спортивний 

інвентар (м’ячі, скакалки, обручі тощо), їх слід ретельно вимити, очистити або 

продезінфікувати. 

• Дитина не повинна брати з собою в заклад і забирати з нього непотрібні речі. У разі дітей, 

які приносять іграшку до закладу, їхні опікуни повинні подбати про те, щоб діти не давали 

її іншим, а батьки/опікуни дитини повинні забезпечити регулярну 

очистку/прання/можливо дезінфекцію іграшки. 

• Приміщення необхідно провітрювати не рідше одного разу на годину, а також коли дітей 

немає в приміщенні, а за потреби також під час занять. 

• Наскільки це організаційно можливо, організацію роботи слід забезпечити таким чином, 

щоб окремі групи дітей не могли контактувати одна з одною (наприклад, різні години 

прийому груп до закладу, різні години ігор на вулиці). 

• Персонал кухні, працівники адміністрації та прибиральники повинні мінімізувати 

контакти з дітьми та вчителями. У загальному приміщенні рекомендується 

використовувати маску (бажано хірургічну). 

• Батькам та опікунам, які привозять/забирають дітей до/з закладу, рекомендується 

триматися на відстані від працівників закладу, а також інших дітей та їхніх батьків. 

• Батьки можуть входити в загальне приміщення закладу зі своїми дітьми за правилом– 

один з батьків з дитиною/дітьми, або зберігаючи відстань від наступного батька з 

дитиною/дітьми, при цьому дотримуючись запобіжних заходів (наприклад, маска, 

дезінфекція рук). 
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• Якщо дитина проходить адаптаційний період у закладі, батьки/опікун за згодою 

директора закладу можуть перебувати на території закладу з дотриманням належних 

запобіжних заходів (наприклад, маска, дезінфекція рук, тільки здорова особа). Щоденна 

кількість батьків/опікунів дітей, які проходять адаптаційний період у закладі, має бути 

обмежена до мінімально необхідної, забезпечуючи людям можливість триматися на 

відстані від третіх осіб. 

• Відвідувати заклад може лише здорова дитина, без симптомів інфекції чи інфекційної 

хвороби, та якщо на неї не був накладений обов’язок карантину чи самоізоляції вдома. 

• Дітей до закладу привозять/забирають здорові люди без симптомів інфекції чи 

інфекційної хвороби, та якщо на них не був накладений обов’язок карантину чи 

самоізоляції вдома. 

• Рекомендується не приводити дитину до закладу, якщо вдома перебуває людина на 

самоізоляції. 

• Присутність третіх осіб у закладі має бути обмежена до необхідного мінімуму з 

дотриманням запобіжних заходів (наприклад, маска, дезінфекція рук, тільки здорові 

люди). 

• Потрібно забезпечити засоби швидкого зв'язку з батьками/опікунами дитини. 

• Рекомендується придбати термометр, бажано безконтактний (мінімум 1 термометр на 

заклад) – дезінфекція після використання в даній групі. У випадку наявності інших 

термометрів, відмінних від безконтактного, слід дезінфікувати його після кожного 

використання. 

• Необхідно отримати згоду батьків/опікунів на вимірювання температури тіла дитини, 

якщо виникне така необхідність, у разі тривожних симптомів захворювання. 

• Якщо працівник закладу помітив у дитини симптоми, які можуть свідчити про інфекцію 

дихальних шляхів (зокрема, температура вище 38 °C, кашель, задишка), необхідно 

ізолювати її в окремій кімнаті або у відведеному місці на мінімальній відстані 2 м від 

інших осіб та негайно повідомити батьків/опікунів з метою термінового вилучення 

дитини з закладу. 

• Рекомендується перебування дітей на свіжому повітрі, бажано на території закладу, але 

з можливістю використання зон відпочинку. 

• Якщо група користується ігровим майданчиком за межами даного закладу, 

рекомендується використовувати його після попереднього прибирання миючим засобом 

або дезінфікування інвентарю/предметів, до яких діти матимуть доступ. 

• Інвентар на ігровому чи спортивному майданчику, що належить закладу, слід регулярно 

чистити миючим засобом або дезінфікувати, якщо це неможливо, його слід закрити для 

використання. 

 

Гігієна, очистка та дезінфекція приміщень та поверхонь: 

• Перед входом до будівлі необхідно забезпечити можливість користування 

дезінфікуючою рідиною для рук та розмістити інформацію про обов’язкову дезінфекцію 

рук дорослими, які входять до закладу. 

• Батькам/опікунам рекомендується дезінфікувати руки на вході та прикривати ніс і рот 

маскою. 
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• Ви повинні регулярно мити руки з милом і стежити за тим, щоб це робили діти, особливо 

після прибуття в заклад, перед їжею та після повернення з прогулянки на свіжому повітрі, 

а також після відвідування туалету. 

• Рекомендується стежити за щоденними прибиральними роботами, з особливим 

акцентом на підтримуванні шляхів пересування в чистоті, дезінфекції дотикових 

поверхонь - поручнів, ручок та плоских поверхонь, у тому числі стільниць у залах та 

приміщеннях для споживання їжі, клавіатур, вимикачів. 

• Під час дезінфекції слід суворо дотримуватись рекомендацій виробника, які містяться на 

упаковці дезінфікуючого засобу. Важливо суворо дотримуватись часу, необхідного для 

провітрювання продезінфікованих приміщень, предметів, щоб діти не наражались на 

вдихання парів дезінфікуючих засобів. 

• Персонал, який доглядає за дітьми, та інші працівники закладу, у разі потреби повинні 

бути забезпечені індивідуальними засобами захисту - одноразовими рукавичками, 

масками, фартухами з довгими рукавами (для використання, наприклад, при проведенні 

гігієнічних процедур з дитиною - адекватно поточній ситуації). 

• У санітарно-гігієнічних приміщеннях рекомендується розклеїти плакати з правилами 

правильного миття рук, а у випадку дозаторів з дезінфікуючим засобом для рук – 

інструкції (там, де це потрібно, також українською мовою). 

• Туалети необхідно постійно дезінфікувати. 

Гастрономія:  

• Слід вимкнути джерела та фонтани питної води, переконатися, що діти користуються 

іншими кулерами під наглядом опікуна; гігієнічні рекомендації для інших 

водорозподільних пристроїв наведено на веб-сайті Головної санітарної інспекції. 

• При організації харчування (їдальня, кухня) у закладі, крім гігієнічних умов, передбачених 

законодавством щодо функціонування закладу масового харчування, слід запровадити 

додаткові запобіжні правила щодо епідеміологічного захисту працівників, по можливості 

віддаленість робочих місць, а при неможливості – засоби індивідуального захисту, 

дезінфікуючі рідини для очищення поверхонь та обладнання. Особливу увагу слід 

приділяти дотриманню високої гігієни, миттю та дезінфекції робочих місць, упаковки 

продуктів, кухонного обладнання, столового посуду та приладдя. 

• Користування їжею має бути безпечним, у відведених для цього місцях, в тому числі 

рекомендується подавати страви позмінно, чистити стільниці та поручні стільців після 

кожної групи. Посуд і столові прибори багаторазового використання слід мити в 

посудомийній машині з миючим засобом при температурі не менше 60 °C або 

ошпарювати. 

• Від постачальників громадського харчування потрібно вимагати одноразові контейнери 

та столові прибори, якщо в приміщенні немає можливості мити столові прибори при 

високих температурах. 

Поводження у разі підозри на інфекцію серед персоналу закладу: 

• Рекомендується, щоб на роботу в закладі приходили лише люди без будь-яких 

симптомів, що свідчать про інфекцію дихальних шляхів, і коли члени їхніх сімей не 

перебувають на ізоляції, вдома чи на ізоляції. 



 

 4 

• Необхідно визначити та підготувати приміщення (включаючи забезпечення засобами 

захисту та дезінфікуючою рідиною) або виділити зону, де можна буде ізолювати людину 

у разі виявлення симптомів захворювання. 

• Потрібно підготувати процедуру поводження на випадок зараження коронарівусом або 

захворювання на COVID-19, яка має враховувати принаймні наступні припущення: 

- Співробітники/працівники обслуговування закладу, які підозрюють у себе COVID-19, не 

повинні виходити на роботу, залишатися вдома та записатися на тестування через 

офіційний веб-сайт: https://www.gov.pl/web/gov/zapisz-sie-na-test-na-coronavirusa, або 

зробити його в аптеці: https://www.gov.pl/web/koronawirus/jak-zrobic-test-na-

koronawirusa-w-aptece. 

- Рекомендується постійно стежити за інформацією Головного санітарного інспектора та 

Міністра охорони здоров’я, яку можна знайти на сайті: 

https://www.gov.pl/web/koronawirus, а також за чинними законодавчими нормами. 

- Територія, на якій працівник переміщався та перебував, повинна бути ретельно 

прибрана відповідно до процедур, що діють в закладі, а дотикові поверхні (ручки, 

поручні, бильця тощо) мають бути продезінфіковані. 

- У разі підтвердженого зараження SARS-CoV-2 на території закладу слід дотримуватись 

рекомендацій державного повітового санітарного інспектора*. 

* Завжди, у разі сумнівів, звертайтеся за консультацією або порадою до відповідної повітової 

санепідемстанції. 

 
 

Головний санітарний інспектор 

В/О Кшиштоф Сачка  

Заступник головного санітарного інспектора 

 

/документ підписаний електронним підписом/ 

 
 
 
Додатки – інструкції:  
- з миття рук  
https://www.gov.pl/web/gis/jak-myc-rece-instrukcja-mycia-rak 
 
 - з дезінфекції рук  
https://www.gov.pl/web/gis/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece 
 
 - з правильного вдягання та знімання маски  
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/ 
 
 - перелік біоцидних продуктів  
http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze  
 
- рекомендації щодо систем вентиляції та кондиціонування 
https://www.gov.pl/attachment/f08fa60b-ccd2-4666-b688-616c1f836876 
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