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I. OprnaHisaqiq oceirnuoro rlpocropy 3aKJraAy
1. Maprupyr

Bxo.qy Ao 3aKJraAy oceiru

BTIXoBaHIIB 1 [parIlBHLIKlB AoIxKlJIbHoro

uilpogainy - nxi4l\|l 3.
saco6is
2. Ha nxo4i nassHi sacolv ,4esin$erqii, rconrefinep .qJIt BLtKoprIcraHrIX
in4uni4ya-nbHoro3axLrcry3 HarrucoM<BurcopncraniMacKlITa pyKaBrIqKI'D).
3. AnroplErrvre6epiranns BepxHboroopry (nsyru):
BlrXoBaHIIi" - y 3aKpIITI,IX uraSax Ko)KHoro BLIXoBaHIIi orpeuo,

npaqinnnrie i4anrni - y uo6yronoMy upnMiutenni i4alrrri;
upaqinnurcinAonrilrnoro ui4pos4iny - y rpucrocosaHifi 'IacruHi niAco6noro
upurvriulennr.
4. AnroprlrM rlprlMirqenr Aomiluroro d4pos4iny:
lolnuuir,
- ocnirHifi npoctip snimuetrnfi siA safinzx ue6lin, ycrarKyB a]cIl:Hs.,
M'qrcuxirparuon;
- nirna tocrifino uepe6ynarorby pe)Kl4rrai
ryronoro nponirproBaHH.f,;
- HacKpisneuponirpronann-aupuvriqeHb rlportroM He MeHrIre15 xernrH rlepeA
ni,qxpzlrM Ta iloqeproBenponirprOBaHHtriunar 11poT{roMAHt;
- rrloAeHna4esinsexqis noBepxoHrne pi4ure, nix roxni 2 rol,urtu ra ni4pa:y
nicns sariHqeHHfl3aH.f,rb;(n rouy qzcd ABepHIlxPYqoK,cronin, crimqie,
ui4niroHnnxin,rorqo).
y
5.
cauryeninassHipi4re MI4JIo.
6. (DynxqionyBaHHrrrnrHr4xSonranwr<in upu:y[uHterbcs.Ha uepio4 KapaHrur{y
3arrpoBaA)Kyerbcrin4llni4yanrruEfi nuruufi pexl{M yrracHuKiB oceitHroro
rpoqecy.
6araropa^roBuxpymurcie.
7. 3a6opoHferbcf,BlrKopr4craHHr
n isolarop i
8. Kiraqry rivrHary 6i6lioreru rurilrnoro ni4pos4ily nepeo6na,4HaHo

rrpr4crocoBaHoArr rzMrracoBoro uepe6ynanHrl fracHrarin ocniTHboro lpoqecy y
pa3i Br{rBJreHHr B HLrx curr{nroMis rocrporo pecuiparopHoro 3axBoproBaHHfl

ral a6oniAnuulenoireruuepurypv.

ІІ. Правила організації виховного процесу
1. Ранкове приймання дитини до дошкільного підрозділу філії та передачу
після закінчення дня проводить вихователь групи на території закладу за
межами його будівлі (за несприятливих погодних умов - на вході до
приміщення). Батьки або особи які їх замінюють, повинні одягати респіратор
або захисну маску так, щоб були покриті ніс та рот.
2. На вході до закладу здійснюється обробка рук вихованців і працівників
спиртовмісними антисептиками з концентрацією активно діючої речовини
понад 60% для ізопропілових спиртів та понад 70% для етилових спиртів.
Використання антисептиків відбувається виключно під контролем
працівника закладу. Самостійний доступ дітей до спиртових антисептиків
забороняється.
3. Обмежується допуск до закладу батьків або супроводжуючих осіб, крім тих,
хто супроводжує осіб з інвалідністю.
4. Вхід до приміщень працівників закладу, пересування коридорами
дозволяється лише з використанням захисних масок.
5. Захисні маски можуть не використовуватися під час проведення занять у
навчальних приміщеннях.
6. Усі працівники закладу повинні мати засоби індивідуального захисту із
розрахунку 1 захисна маска на 3 години роботи.
7. Після кожного зняття засобів індивідуального захисту та перед одяганням
чистих потрібно ретельно вимити руки з милом або обробити
антисептичним засобом.
8. Температурний скринінг дітей проводиться при вході у заклад (початковий)
та кожні 4 години (поточний) з занесенням показників у відповідний журнал
довільної форми. У разі виявлення симптомів захворювання дитину
направляють до ізолятора і викликають медичну сестру дошкільного
підрозділу, повідомляють батьків.
9. Перед початком зміни проводиться температурний скринінг усім
працівникам дошкільного підрозділу. Працівники із ознаками гострого
респіраторного захворювання та/або підвищеною температурою тіла (понад
37,2 0С) не допускаються до роботи.
10. За сприятливих погодних умов ранкові зустрічі вихованців, заняття можуть
проводитися на відкритому повітрі відповідно до розкладу занять.
11. Вихователі систематично проводять додаткові ігри та вправи, які б доносили
дітям важливість індивідуальних заходів профілактики та фізичного
дистанціювання.
12. Обмежуються заняття та ігри, що передбачають безпосередній фізичний
контакт між дітьми та персоналом.
13. Обмежуються заняття та ігри, що потребують використання значної
кількості додаткового інвентаря.
14. ведення масових заходів (вистав, свят, концертів) за присутності глядачів
(відвідувачів) забороняється.
15. Спілкування із батьками здійснюється дистанційно за допомогою будьяких засобів зв'язку.

ІІІ. Правила організації харчування
Харчування вихованців здійснюється відповідно до режиму.
Столи розміщені на відстані 1,5м один від одного.
Дозволяється розміщення за одним столом не більше 4-х осіб.
Працівники харчоблоку мають
засоби індивідуального захисту (із
розрахунку 1 захисна маска на 3 години роботи), одноразові рукавичками,
які необхідно змінювати після кожної дії (виробничого процесу на
харчоблоці їдальні).
5. Після кожного зняття засобів індивідуального захисту, одноразових
рукавичок, перед одяганням чистих працівники їдальні вимивають руки з
милом і обробляють антисептичним засобом.
6. Помічнику вихователя під час видачі страв необхідно мати засоби
індивідуального захисту: захисні окуляри або захисний щиток, одноразові
рукавички.
7. Перед відвідуванням їдальні учасники освітнього процесу здійснюють
заходи особистої гігієни.
1.
2.
3.
4.

