Пам’ятка для батьків
щодо організації освітнього процесу в умовах адаптивного карантину
2020 -2021 навчальний рік
1.Перше вересня буде в новому форматі, лінійки не буде, а буде зустріч
вчителя і учнів в класах.
Свято відбудеться тільки для 1 класу , біля центрального входу в 9.00.
2. До 01.09.2020 року батькам необхідно надати медичній сестрі або класному
керівнику закладу довідку від лікаря з дозволом до навчання від учнів, у яких
є алергічні хвороби (алергічний риніт, хронічний бронхіт, тощо..), або
постійно підвищена температура тіла 37.0- 37.2.
3. Учні з ознаками гострих респіраторних захворювань (підвищена
температура, лихоманка, ускладнене дихання, кашель) , мають залишатися
вдома та одразу отримати консультацію сімейного лікаря, залишившись на
лікарняному. Після надати довідку від лікаря з дозволом до навчання.
4. У випадку алергічних реакцій на антисептичні засоби дитина має бути
забезпечена перевіреними особистими засобами для дезінфекції рук та шкіри
(форма випуску – гель, використання антисептиків, які розпилюються –
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!!!)
5. Щоранку батьки вимірюють температуру тіла дитині та роблять відповідну
відмітку в щоденнику про стан здоров’я (приклад: «36.6, здоров» та підпис).
Пам'ятайте про власну персональну відповідальність за правдивість
інформації про стан здоров'я дитини.
6. Учні заходять до закладу освіти в зазначений в режимі роботи для кожного
класу час та вхід:
5-11 класи : 7.45.- 8.00 - допуск учнів до закладу
(Діти повинні заходити до закладу освіти та пересуватися приміщеннями
в масках)
2-4 класи: 7.45. -8.00 – ранкова зустріч на подвір’ї з класним керівником;
8.00.- 8.10 – допуск учнів до закладу освіти
1 клас :

8.30 - ранкова зустріч на подвір’ї з класним керівником
8.40.- 8.55 –допуск учнів до закладу освіти

(Учні 1-4 класів можуть заходити та пересуватися приміщеннями школи
без масок)

7. При вході в заклад освіти діти та працівники обробляють руки
антисептиком, який стоїть на кожному вході. У випадку алергії діти повинні
використовувати – свій перевірений.
8. Вчителям, персоналу щоранку будуть проводити температурний скринінг.
9. Забороняється допуск до закладу освіти батьків, бабусів, дідусів або
супроводжуючих осіб, крім тих, які супроводжують дітей с особливими
потребами
(п.6 Тимчасових рекомендацій, затверджених постановою
Головного державного лікаря України від 28.08.2020 № 50).
10. Для кожного класу визначено свій вхід до школи і схема руху лише одними
сходами, по всій школі ходити не дозволяється.
11. Рух коридорами здійснюється за жовтим та червоним напрямками, на
перерві діти знаходяться в спеціально відведених зонах відпочинку.
12.Для кожного класу відведений окремий час сніданку та обіду . В інший
час відвідування їдальні ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!!
13. Навчання буде в одному класі, переходити в інший кабінет будуть лише на
деякі предмети:інформатику, працю, фізичну культуру. Деякі навчальні
предмети, за умови сприятливих погодних умов , будуть проходити на
свіжому повітрі.
14. Кожен учень повинен мати дві іменні папки(файли), контейнери для
чистих та використаних масок (якщо використовуються маски багаторазові)
15.У школі є спеціальні місця для утилізації використаних засобів
індивідуального захисту, викидати використані маски потрібно тільки в
спеціальні урни.
16. Вам необхідно забезпечити свою дитину питною водою в індивідуальній
пляшці (пляшку треба підписати).
17. Пояснювальна записка від 1 до 3 днів від батьків через погане самопочуття
(не пов’язана з ознаками ГРЗ, ГРВі), сімейними обставинами дозволяється.
18. На перервах, у відповідних місцях загального користування учні 5-11
класів обов’язково повинні бути в засобах індивідуального захисту та
дотримуватися соціальної дистанції (1-1,5м); під час уроку маски-за
бажанням.
19. У разі виявлення ознак гострої респіраторної хвороби учень тимчасово
ізолюється в спеціально відведену кімнату (ізолятор). Медична сестра
повідомляє батьків про стан дитини у телефонному режимі, у разі потреби,
викликає « Швидку допомогу».

20. Діти з класу, де виявлено хвору дитину, переходять на самоізоляцію (14
діб) до отримання результатів лабораторних досліджень. Якщо тест не
підтвердить COVID-19,то клас повертається до навчання .
21. Прийом батьків керівництвом закладу освіти буде здійснюватися тільки за
попереднім записом, на подвір’ї
закладу освіти, з дотриманням
протиепідемічних норм (інформація розміщена на офіційному сайті ЗЗСО)
22. Спілкування вчителів з батьками здійснюється переважно дистанційно або
за допомогою будь-яких інших засобів зв’язку.
23. Заборонено порушувати режим роботи закладу освіти в умовах пандемії.

