
ЗАЦВЯРДЖАЮ 

Дырэктар дзяржаўнай 

установы адукацыі 

“Гімназія г. Дзяржынска” 

(подпіс) Л.С.Паўхлеб 

25.05.2020 
 

План дадатковых мерапрыемстваў па прафілактыцы заноса і 

распаўсюджвання інфекцыі COVID-19 пры арганізацыі працы 

аздараўленчага лагера ў гімназіі г. Дзяржынска 

 
Пры арганізацыі працы аздараўленчага лагера неабходна забяспечыць 

правядзенне комплексу наступных  мерапрыемстваў: 

Мерапрыемства 

 

Тэрмін Адказны 

Стварыць запас дэзінфікуемых сродкаў Да 30.05. 

2020 

Канцавенка 

М.І. 

Арганізаваць працу аздараўленчага лагера па 

запатрабаванням і жаданню бацькоў 

 

Да 

29.05.2020 

Вялічка Г.У. 

Паўлоўская 

С.І. 

Кіраўніку лагера разам з медыцынскім 

работнікам прыняць меры па недапушчэнню да 

працы ў лагеры выхавацеляў з сімптомамі 

вострай рэспіраторнай інфекцыі (павышаная 

тэмпература, кашаль і інш.), кантактных 

першага ўзроўню па інфекцыі COVID-19, 

захварэўшых на COVID-19 

 

01.06-

24.06 

Вялічка Г.У. 

Паўлоўская 

С.І. 

Рубін Т.В. 

Абмежаваць агульную колькасць дзяцей у 

атрадзе не больш 15. 

 

Да 30.05. Вялічка Г.У. 

Паўлоўская 

С.І. 

Замацаваць асобныя памяшканні за кожным 

атрадам 

 

Да 30.05. Вялічка Г.У. 

Паўлоўская 

С.І. 

Кіраўніку лагера забяспечыць максімальнае 

раз`яднанне дзяцей пад час сну, пры арганізацыі 

харчавання, выхаваўчых і іншых 

мерапрыемстваў 

01.06-

24.06 

Вялічка Г.У. 

Паўлоўская 

С.І. 

Пры ранішнім прыеме дзяцей забяспечыць 

штодзенны кантроль стану здароўя,  

тэрмаметрыю  медыцынскім работнікам або 

выхавацелем 

01.06-

24.06 

Выхавальнікі 

атрадаў 

Работнікам гімназіі выкарыстоўваць сродкі 

індывідуальнай абароны органаў дыхання, 

аднаразовыя пальчаткі 

01.06-

24.06 

Кіраўніцтва  



Праводзіць вільготную ўборку памяшканняў, не 

радзей чым 1 раз у дзень з выкарыстаннем 

дэзінфіцыруючых сродкаў ( з акцэнтам на ручкі 

дзвярэй, сталоў, стульяў і інш паверхняў) 

01.06-

24.06 

Канцавенка 

М.І. 

Забяспечваць скразное праветраванне 

памяшканняў (пры адсутнасці выхаванцаў) па 

графіку. У час знаходжання дзяцей у 

памяшканні праветраванне праводзіць з улікам 

пагодных умоў 

01.06-

24.06 

Выхавальнікі 

атрадаў 

Забяспечваць максімальнае знаходжанне дзяцей, 

правядзенне спартыўна-аздараўленчых 

мерапрыемстваў на адкрытым паветры. 

01.06-

24.06 

Вялічка Г.У. 

Паўлоўская 

С.І. 

Перад уваходам у сталовую умывальнікі і 

электрасушылкі для рук павінны быць у 

спраўным стане, наяшнасць мыла абавязкова ( 

пры неабходнасці – аднаразовыя рушнікі) 

Да 30.05. Канцавенка 

М.І. 

Забяспечыць апрацоўку абедзеных сталоў да і 

пасля прыѐма ежы з выкарыстаннем мыючых і 

дэзінфіцыруючых сродкаў 

01.06-

24.06 

Калкоўскі Г.І. 

Выключыць наведванне музеяў, выстаў, 

кінатэатра. 

 

01.06-

24.06 

Вялічка Г.У. 

Паўлоўская 

С.І. 

Арганізоўваць паўсядзенную работу з дзецьмі 

па мерам прафілактыкі рэспіраторных 

інфекцый, у тым ліку па выкананню правіл 

гігіены рук, рэспіраторнага этыкету. 

 

01.06-

24.06 

Выхавальнікі 

атрадаў 

 

 

Кіраўнік МА класных кіраўнікоў         (подпіс)                        С.І. Паўлоўская 


