
Лист – роз’яснення щодо організації роботи   працівників з групи 

ризику у  закладах дошкільної освіти на період адаптивного карантину 

 

Розпорядженням Головного Державного Санітарного Лікаря України 

від 18 травня 2020 року № 32 та постанови Міністерства Охорони Здоров’я 

України, Головного Державного Санітарного Лікаря України від 21 травня 

2020 року № 25 затверджено Тимчасові рекомендації щодо організації 

протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у 

зв’язку з поширенням корона вірусної хвороби ( COVID – 19). 

Відповідно до пункту 8 даного розпорядження та постанови суб’єкт 

господарської діяльності / засновник повинен забезпечити, зокрема:  

- тимчасове відсторонення від роботи осіб з групи ризику ( особи, які 

досягли 60 – річного віку, особи, які мають хронічні захворювання, що 

пригнічують імунітет), визначених відповідно до Стандартів медичної 

допомоги « Коронавірусна хвороба (COVID – 19)», затверджених наказом 

МОЗ України від 28.03.2020 № 722. 

1. Відсторонення працівника від роботи передбачено у статті 46 КЗпП 

України. Під відсторонення працівника від роботи слід розуміти, однин із 

випадків передбачених законодавством призупинення трудових 

правовідносин, яке полягає в тимчасовому увільненні працівника від 

обов'язку виконувати роботу за укладеним трудовим договором і тимчасове 

увільнення роботодавця від обов'язку забезпечувати працівника роботою або 

створювати умови для її виконання; 

2. Тимчасове відсторонення працівника від виконання його трудових 

обов’язків в порядку відсторонення від роботи, на умовах та підставах 

встановлених законодавством є особливим запобіжним заходом, який 

застосовується у виняткових випадках, і має за мету попередження 

негативних наслідків. 

3.  Призупинення трудових відносин в такому випадку не тягне за собою 

обов’язкове їх припинення. При цьому на період усунення від роботи за 

працівником зберігається його робоче місце; 
4. Відсторонення від роботи оформляється наказом (розпорядженням) 

роботодавця, з викладенням підстав та строків відсторонення та 

встановлених гарантій відстороненого працівника на оплату праці, з яким 

працівник має ознайомитись під підпис; 

5. Статтею 113 КЗпП України передбачено збереження виплати 

заробітної плати відстороненому працівнику не нижче від двох третин 

тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу), або 

середнього заробітку. 

Таким чином, на період відсторонення від роботи не з вини працівників 

з групи ризику у   закладах дошкільної освіти на період адаптивного 

карантину зберігаються місце  роботи та заробітна плата. 



 
 

 



 

 
 


