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I. Opuranisaqiq ocnirnroro npocropy 3aKJIaAy
1. Maprupyr BXoAy Ao 3aKrraAy oceirz BrIXoBaHIIin i npaqieHuKie

AoIIIKiJIbHoro

ui4pos4iny - nxi4 J\b2.
2. Ha sxoAi HaflBHi3aco6u 4eeiuserqii, xonrefinep AJII Bl{Koptrcrankrxsaco6is
inguui4yalbHoro 3axrrcry 3 HarrlrcoM(BuKopucraHi MacKI{Ta pyKaBI4rIKIrD).

3. AnropLIrM36epirann-f,BepxHboroo4rry (nsyrrr):
- y 3aKpLITIIxuraQaxKoxtuoroBIIXoBaHIIiorcpeuo,
BLrXoBaHIIit
npaqinuurie iAanrni - y uo6yroeoMy IIpLIMiIqenniiganrni;
npaqienzrin Aoruxilrnoro ni4po:4iny - y nprcrocoeaHifi 'racruHi ui4co6noro
upuuiulennx.
4. AnropurM rlptlMiulenr Aoumilrnoro ui,qpos4ily:
- ocninifi upocrip snimnenufi ai4 safinux rvre6nis,ycrarKyBaHH.s,ruruuin,
M'sKux irparuor<;
xyronoro lponirploBaHHt;
sixHa nocrifino nepe6ysaloTby pex{I4rr,ri
npurr,riqeHbnporsroM He MeHrIre15 xernzH rlepeA
uacxpisne uponirproBaHH.fl
ni4rpurrxM Ta iloqeploBe nponirproBaHHtriunar rpoTtroM AHt;
rrIoAeHHa4*inSer<qir nonepxoHbne pigure, Hix roxui 2 ro4u:nvrra ni4pa:y
nicns gar<in.reHls.salfrTb; (B ToMy qucri ABepHIIXpyqoK, crolin, crilrqin,
niAnironnurin, roqo).
5. y cauny:ni nasnni pi4re MLIJIo.
rrr.rrHIaxSourau.rur<inupzsyrll{Hrlerbcs.Ha nepio4 KapaHTI{Hy
6. (DynrqioHyBaHH.f,
3arrpoBaAxyerbcf iugzni4yalrsnir nnrHzfi pexLIM yracnurin ocsirHroro
upoqecy.
7 . 3alopoHterbcs BI{KoptIcr alaHfl6araropasoB}Ix pyutrrarin.
rurinrHoro nigpo:4iny uepeo6na4HaHo n isonrrop i
8. Knacuy rirranary 6i6liomu
lpr.rcrocoBaHo AJrr rr{MqacoBoro uepe6ynaHHrl)qacnraxin ocsirHroro npoqecy y
rocrporo pecniparopHoro 3axBoploBanHfl
pa3i BLr{BJreHHrB Hux cprN,rrlroN,ris
ra/ a6o uiAsuqeHoi reunep urypn.

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 початком харчування вихованці здійснюють заходи особистої гігієни.
1.
2.
3.
4.

