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THu.racoBufi ropflAoK opraHisaqil ocBiTuboro rpoqecy
y rrrKiJrbHoruy
ni4posgiri Bnco.rnnincrnoi Qi"ttii
n uepioq KapaHTI{Hy
3rvriiincrrcoro
rirlei Nbl irvr,3.K.ClrocapeHKa
n rn'Rrrcy3 romupenHflM KopoHoBipycnoixBopo6r (COVD-l9)
I. OprnaHisaqis oceirHroro rpocropy 3aKJraAy
1. Maprupyrr.IBXoAyAo 3aKrla4yocniru:
y*ri 1, 2, 4,6-x rnaciB, rre.qaroriqni rpaIIiBHnKLI urrcirusoro ui4pos4iry nxia J\b2;
yrni 3, 5,7,9-xruacie, rexni.rHinpaqinnuru- sxiA J\b1.
3aco6iB
2. Ha exo4i nassHi 3aco6r44esiHSerqii, rourefiHep Ant BrlKopvrcra:avrx
<<BuropzcraniMacKpITa pyKaBrlqKn).
iH4uni4yalbHoro 3axlrcry 3 Harrr{corvr
BepxHboro oAtry (n:yrrx) yuacnurin ocsirHroro
3. Anropnrvt s6epirannx
rpoqecy:
yurie 1 -9 -x rnacis - y 3aKpurux uraQax,po:rr,riqeHl{xy KnacHrlxrciuuatax,
upaqinnurcin i4anrni - y no6yronoMy npkTMilqenniiaaluri;
ueAaroriqHrlxrpaIIisHLIIde- y ui4co6norvryupnvrirqenni,
rexni.{Hlrx npaqinnzrcie- y ilprrcroconanifi .{acruHi niAco6noro upuuiqeHH-9.
4. Anropnrvr QynrqionyranHt KJIacHzxt<iunar, iHruux upzrvriqeur:
- ocsiruifi upocrip ssimHeHufi sia 3airBLrxue6rin, ycrarKyBanufl, ruluuin,
M'rKr{xlrparrroK;
eirHa uocrifino nepe6ynarorby pexelrvrirytonoro uponirploBaHHt;
ocnirHboro npoqecy sAificruoerrcx nacrpiene
Ha rrepepBaxra uicrq 3aBeprxeHns
uponirproBaHHfl;
t

-

.

rrIoAeHHa aesiH$erflIis rroBepxoHb (n roMy .Iucri

.qBepHktx pyqoK, crolin,

crimqin, ni4nironnurin, roqo).
y
naseHipi4Ite MLIJIo.
5.
caHBy3JIax
6. Ha uepio4 KapaHrvHy 3arpoBaAxyerbct inllEsilyarrHuir nurlnuir, pexl4M
yracurEr<isocsirHroro ilpoqecy.
7. lIpu6npaHH-rr KJracHrx xiunar 8-1l-x rcracie s4ificnroerrcr rexni'IHuN,I
nepcoH€rJroM.
uepeo6ra4HaHo B iaonxrop i upucrocoBaHo Anfl
8. O,qHy ig KJracHkTXriunar
B
TuMrracoBoro nepe6yyanyt yracnuris ocnirHroro rlpoqecy y pa3i BlInBJIeHH.f,
Hr4x clrMuroMis rocrporo pecriparopHoro 3axBoproBa:nlas.ral a6o uiAnulrlenoi

reMnepaTypll.

ІІ. Правила організації освітнього процесу
1. Обмежується допуск до закладу батьків або супроводжуючих осіб, крім тих,
хто супроводжує осіб з інвалідністю.
2. Здобувачі освіти із хронічними легеневими хворобами, розладами імунної
системи, захворюванням на цукровий діабет мають право обрати форму
здобуття освіти, що максимально відповідає потребам їхнього захисту та
безпеки (педагогічний патронаж, сімейна (домашня) форми здобуття освіти).
3. Вхід до приміщень учасників освітнього процесу (крім учнів 1-4-х класів),
пересування коридорами під час перерв (крім учнів 1-4-х класів)
дозволяється лише з використанням захисних масок.
4. Захисні маски можуть не використовуватися під час проведення занять у
навчальних приміщеннях.
5. Усі учасники освітнього процесу повинні мати засоби індивідуального
захисту із розрахунку 1 захисна маска на 3 години роботи.
6. Після кожного зняття засобів індивідуального захисту та перед одяганням
чистих потрібно ретельно вимити руки з милом або обробити
антисептичним засобом.
7. Вчителі перед початком кожного уроку здійснюють опитування учнів про їх
самопочуття. У разі виявлення симптомів захворювання учня направляють
до ізолятора і викликають медичну сестру дошкільного підрозділу.
8. Медична сестра ізолює учня у кабінеті для тимчасового перебування осіб із
симптомами гострого респіраторного захворювання та/або підвищеної
температури і повідомляє батькам.
9. 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 учнів, уроки фізичної
культури, природознавства, трудового навчання, біології, історії,
образотворчого мистецтва, мистецтва, української та зарубіжної літератур
можуть проводитися на відкритому повітрі відповідно до розкладу уроків.
11. Спілкування із батьками здійснюється дистанційно за допомогою будьяких засобів зв'язку.
ІІІ. Правила організації харчування
1. Харчування учнів 1 класу здійснюється після 1 уроку,
учнів 2 – 4-х класів та 5-9-х класів пільгових категорій - після 2 уроку,
учнів 5-9 класів - після 3 уроку.
2. У їдальні столи розміщені на відстані 1,5м один від одного.
3. Дозволяється розміщення за одним столом не більше 4-х осіб.
4. 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. Працівники їдальні під час видачі страв, здійснення розрахунків мають
засоби індивідуального захисту: захисні окуляри або захисний щиток,
одноразові рукавички.
7. Перед відвідуванням їдальні учасники освітнього процесу здійснюють
заходи особистої гігієни.

