
Орієнтовні розрахунки щодо забезпечення функціонування  

Колодрубівської ЗОШ І-ІІІ ступенів у 2020-2021 навчальному році 

відповідно до вимог постанови Головного державного санітарного лікаря України від 30.07.2020 року №42 «Про 

затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в 

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

Завдання для 

забезпечення 

виконання вимог 

постанови 

Необхідні засоби та обладнання Вимір 

розрахунку 

Орієнтовні розрахунки Вимоги 

постанови 

Примітки 

Забезпечення 

індивідуального 

захисту 

працівників закладу 

освіти (п.3-4) 

Безконтактні термометри шт. 1 шт. на один вхід до приміщення 

школи 

п.3-4  

Захисні маски шт. 1 маска на одну особу на три 

години роботи 

крім працівників 

харчоблоку 

Рідке мило для зміни захисних 

масок 

л 5 мл на одну особу на 3 години 

роботи 

крім працівників 

харчоблоку 

Електросушки та  

паперові серветки (рущники) після 

миття рук рідким милом для зміни 

захисних масок  

шт 

шт 

у кожній санкімнаті 

2 шт. на одну особу на кожні 3 

години 

крім працівників 

харчоблоку( 

паперові серветки, 

рушники))- 2 шт. 

на одну особу на 

кожні 3 години 

Антисептики для обробки рук для 

зміни захисних масок 

л 5 мл на одну особу на 3 години 

роботи 

крім працівників 

харчоблоку 

Організація 

централізованого 

збору 

використаних 

засобів 

індивідуального 

захисту, паперових 

серветок(рушників) 

Окремі контейнери (урни) з 

кришками 

шт 1 шт на одне окреме приміщення п.5  

Поліетиленові пакети для окремих 

контейнерів (урн) з кришками 

шт 1 шт на одне окреме приміщення 

на 1 робочий день 

  

Наявність рукомийників у 

робочому стані 

   відповідно до 

проектної 

потужності 

закладу 



Забезпечення 

особливих вимог до 

організації 

освітнього процесу 

(п.6-17) 

Плакати (наклейки, банери) про 

необхідність дотримання 

респіраторної гігієни та етикету 

кашлю 

шт 1 шт на один вхід до приміщення, 

де розташоване місце для 

обробки рук антисептичними 

засобами 

п.9  

Рідке мило у санітарних кімнатах л 5 мл на одну особу на 3 години 

роботи 

п.14 для працівників, 

дітей 

Паперові серветки(рушники) після 

миття рук рідким милом у класних 

кімнатах  

шт. 2 шт. на одну особу на 3 години 

Антисептики для обробки рук у 

санітарних кімнатах 

л 5 мл на одну особу на 3 години 

роботи 

Забезпечення 

особливих вимог до 

організації 

харчування (п.18-

25) 

Захисні маски шт 1 маска на одну особу на кожні 

три години 

п.20  

Одноразові рукавички  1 рукавички після кожної дії 

(виробничого процесу на 

харчоблоці їдальні не пов’язаних 

між собою на 1 людину 

 

Рідке мило для миття рук л 5 мл на одну особу на 3 години 

роботи при зміні захисних масок 

 

5 мл на одну особу після кожної 

дії (виробничого процесу на 

харчоблоці їдальні) не пов’язаних 

між собою, при зміні 1 рукавичок  

п.4 

 

 

п.21 

 

Паперові серветки(рушники) після 

миття рук рідким милом або 

електросушарки 

шт 2 шт. на одну особу на 3 години 

при зміні захисних масок 

 

2 шт на одну особу після кожної 

дії (виробничого процесу на 

харчоблоці їдальні) не пов’язаних 

між собою, при зміні 1 рукавичок 

п.4 

 

 

п.21 

 

Антисептики для обробки рук л 5 мл на одну особу на 3 години 

роботи при зміні захисних масок 

 

п.14 

 

 

 



5 мл на одну особу після кожної 

дії (виробничого процесу на 

харчоблоці їдальні) не пов’язаних 

між собою, при зміні 1 рукавичок 

п.21 

 Окремі контейнери (урни) з 

кришками для централізованого 

збору використаних засобів 

індивідуального захисту 

шт 1 шт. на одне окреме приміщення  п.22  

Поліетиленові пакети для окремих 

контейнерів (урн) з кришками для 

централізованого збору 

використаних засобів 

індивідуального захисту 

шт 1 шт. на одне окреме приміщення 

на 1 робочий день 

 

Захисні окуляри або захисні щитки 

для працівників їдальні, які 

видають страви або здійснюють 

розрахунок 

шт 1 шт на одну особу п.23  

Дезінфекційні засоби для 

проведення для захисних окулярів 

або захисних щитків для 

працівників їдальні, які видають 

страви або здійснюють розрахунок 

л 10 мл на 1 штуку на 1 робочий 

день 

-  

Забезпечення 

особливих вимог до 

транспорту, який 

перевозить дітей та 

працівників до 

школи (п.26) 

Дезінфекційні засоби для 

проведення дезінфекції у салоні 

транспорту у кінці робочої зміни 

л 1 засіб на один робочий день п.26  

Захисні маски шт 1 шт на три години роботи на 1 

особу 

  

Антисептичні засоби для обробки 

рук водія 

л 5 мл на одну особу на 3 години   

 


