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Tuu.racoBufi ropflAoK opfanisaqii ocBiTHbororpoqecy
y urKirbnoMy rliApo3Airi 3aAoneqrrcoi Si'uii
n nepio4 KaparrrrrHy
3rvriincrrcoforiqei Nbl iu.3.K.C.rrrocapeHKa
B 3B'fl3Ky3 IIoIurpeHHflMKopolloBipyqroi xBopo6r (COVD-l9)
I. OprHanisaqis ocBiTHboronpocropy 3aKJraAy
ocBirI'I:
1. Mapupyr BXoAyAo 3aKJIaAy
ni4pos4irry - nxiA ]'lb 1.
,-,;; 1,4-xrrracir, npaqinnuris '''rinbHoro
3aco6iB
2. Ha Bxori nassHi 3aco6r A$iHibeKrlii, ronrefinep AJIf BLIKopLIcraHlIx
in4rui4yalbHoro 3aXlICTy3 Ha[ucoM (B[KopI'IcTaHiMacKI4Ta pyKaBurIKID)'
BepxHboro oAtry (n:yrrr) yIacHIIKiB ocsitHroro
3. Anropurrra s6epirannx
rpoqecy:
KlMHarax,
yt"i" 1,4-xKraciB - y 3aKprrrl{x rua$ax, posuiqeHrx y KJIacHI/tx
npaqinnurin i4anblri - y ro6yroBoMy llpllMiuenni i4anrni;
nelaroriqurx upaqieHr.lris- y ui4co6nnx npnrr,riqeHHrxKIaciB,
qacrnHi niAco6noro npuuiqeHHfl'
rexHirrHr,rxnpauinnuris - y .ti"rtocoeaHift
XiUUar,inurnx upl',IMilqeHb:
4. Anropurrr,rQyurqionynanur KJTaCHIIX
Kaluuin'
- ocsifiIifi upocrip gsiIrHeHI'Ifi sil gafteux ue6nir, ycTaTKyBaHHfl)
f

)

t

M'SKI,IX llpalrroK;

- siKHa noirifino nepe6ynarorby pexurui ryronoro nponirproBaHH{;
ocsirHbofo npoqecy gAificnroerrcx nacrpisne
- Ha rrepepB€xra nicns,u""p-."ns
nponirproBaHHfl;
- rrIoAeHHalesiHQerqis noBepxoHb (n roMy 'rucri ABepHIIXPYqOK,croJIlB'
crinrqin, ui4eixonnuKiB,rorqo).
narsHi pi4xe rnrruo'
5. y caHBy3JIax
nepio4 KapaHrI'IHy
6. @ymuiorryBaHHr,r"t"^
$ourar+rurin upnsyrrlrHrerbcs,. Ha
ocsiilIroro
3allpoBaAlKyerbc.f,in&rsiAya;1suufi nvr1uir pexl{M yracunrin
npoqecy.
7. O6uexeno $yryqionynanns ra6iHeuroi cI{creMLIHaBIIaHHS'
8. Knacrry *it"uty 6i6niorexu uepeo6na,qlaHos ieon-flrop i npucrocoBaHoAJIfl
B
,rapa6ynaunxylacnlaris ocsirHrolo npoqecy y pa3i BILIBJIeHIUI
TrrrMrracoBo.o
niAs[IqeHoi
Hr/rx crrMnrovrin rocrporo pecniparopHoro 3axBoploBaHHf,ra/a6o
reMrlepaTyprl.

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 працівників закладу, пересування коридорами під час
перерв дозволяється лише з використанням захисних масок.
4. Захисні маски можуть не використовуватися під час проведення занять у
навчальних приміщеннях.
5. Усі працівники закладу 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,
повідомляють батьків.
8. Працівники із ознаками гострого респіраторного захворювання та/або
підвищеною температурою тіла (понад 37,2 0С) не допускаються до роботи.
9. За сприятливих погодних умов ранкові зустрічі учнів, уроки фізичної
культури, образотворчого мистецтва, музичного мистецтва, основ здоровʼя
можуть проводитися на відкритому повітрі відповідно до розкладу уроків.
10. Спілкування із батьками здійснюється дистанційно за допомогою будьяких засобів зв'язку.
ІІІ. Правила організації харчування
Харчування учнів 1,4-х класів здійснюється після 2 уроку.
У їдальні 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. 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.
1.
2.
3.
4.

