
 Увага! Організація 

освітнього процесу в умовах адаптивного 
карантину у зв'язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID - 19) 
 

 

Відповідно до «Тимчасових рекомендацій щодо організації  протиепідемічних заходів у 

закладах освіти в період карантину в зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби 

(COVID - 19)», 2020-2021 навчальний рік починається в умовах адаптивного карантину, 

який триватиме  до 31 жовтня 2020 року, тому для безпечного перебування всіх учасників 

освітнього процесу у закладі освіти, розроблені  такі правила: 

 

 Рух по території, коридорах, вхід у заклад освіти можливий лише у захисній масці 

(для учнів 1-4 класів їх використання не обов'язкове).  

 На уроці - дотримання маскового режиму не обов’язкове.  

 Для використаних одноразових масок наявні спеціальні урни. 

 На першому уроці проводиться опитування учнів з приводу стану їхнього здоров’я.  

 Протягом навчальних занять відбувається моніторинг стану здоров’я учасників 

освітнього процесу, у разі виявлення учня з ознаками захворювання, дитина 



розміщується в ізоляторі закладу і знаходиться під наглядом медичної сестри до 

моменту прибуття батьків ( у разі необхідності викликається швидка допомога).  

 Кабінет, де перебувала дитина додатково дезінфікується. 

 В школі відкрито 2 входи. Для кожного класу визначено свій вхід.  

 На кожному вході організовано місця для дезінфекції рук, розміщено схеми 

переміщення через вхід; на центральних входах проводиться термометрія 

працівників з фіксацією в окремих журналах. 

 Початок занять о 8.15.  

 Вхід до школи батьків, або інших членів родини заборонено.  

 Батьки проводять термометрію дітям перед виходом до школи.  

 Учні, що мають ознаки ГРВІ залишаються вдома, просимо ні в якому разі не 

відпускати дітей до школи з температурою, сильним головним болем, нежитем чи 

кашлем. 

 В закладі проведена розмітка руху та дистанцій між учнями.  

 В приміщенні школи наявні місця для миття та дезінфекції рук.  

 Навчання  проходить в одному класі, переходити в інший кабінет будуть лише на 

деякі предмети. Передбачені уроки на свіжому повітрі.  

 На перервах здійснюється провітрювання кабінетів.  

 Приміщення школи ретельно прибирається та дезінфікувається, як під навчальних 

занять, так і після їх завершення. 

Організація питного режиму в закладі освіти зазнала змін.  

 Використання питних фонтанчиків не передбачено. Питний режим забезпечується 

шляхом використання питної негазованої води в індивідуальних пляшках ємністю 

не менше 0,5 л, якими щоденно забезпечують учнів батьки. 

 Згідно регламентної пропозиції учні початкових класів, пільгових категорій та ГПД 

харчуватимуться із дотриманням санітарно-гігієнічних засобів. Організація 

мультипрофільного харчування за типом «шведського столу» та шляхом 

самообслуговування на період карантину не дозволяється.  

 

 Бесіди з батьками проводяться дистанційно або на свіжому повітрі з дотриманням 

соціальної дистанції. 

 

 Бажаємо всім здоров’я, дякуємо за розуміння, щиро сподіваючись на підтримку 

загальних правил співпраці для безпечного навчального року! 

 

ДОТРИМУЙТЕСЬ ПРОТИЕПІДЕМІЧНИХ ЗАХОДІВ 

https://www.youtube.com/watch?v=cCs7ZCV2hfE&feature=emb_rel_end 

https://www.youtube.com/watch?v=cCs7ZCV2hfE&feature=emb_rel_end


  

 



 



 


