Додаток
до наказу Хом’яківської ЗОШ І ст.
від 28.08. 2020 р. № 32

Тимчасовий порядок організації освітнього процесу
в Хом’яківській ЗОШ І ступеня Тисменицької районної ради в період
карантину
у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)
З метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) у
2020/2021 навчальному році учасники освітнього процесу шкільного
підрозділу мають здійснювати свою діяльність з урахуванням необхідності
забезпечення належних протиепідемічних заходів, організації освітнього
процесу, спрямованих на запобігання ускладнення епідемічної ситуації
внаслідок поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до
тимчасового порядку в період карантину:
1.
Допуск до роботи персоналу закладу здійснюється за умови
використання засобів індивідуального захисту (респіратора, захисного щитка
або маски, в тому числі виготовленої самостійно) після проведення
термометрії безконтактним термометром.
У разі виявлення співробітника з підвищеною температурою тіла понад
37,2°C або із ознаками гострого респіраторного захворювання, такий
співробітник не допускається до роботи з рекомендаціями звернутись за
медичною допомогою до сімейного лікаря.
При появі підвищеної температури тіла понад 37,2°C або ознак гострого
респіраторного захворювання вдома, співробітник повідомляє директора не
виходить на роботу, одночасно звертаючись за медичною допомогою.
2. У приміщенні закладу всі мають дотримуватись правостороннього
дистанційованого руху.
3. Визначити наступний графік, за яким відбувається допуск здобувачів
освіти до закладу:
- вхід №1 з 8.30 до 9.00 для здобувачів освіти 3,4 класів;
- вхід №2 з 8.30 до 9.00 для здобувачів освіти 1,2 класів.
4. Забороняється допуск до закладу освіти батьків або супроводжуючих
осіб, крім осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю.
5. Педагогічний склад закладу освіти (класний керівник, у разі його
відсутності – учитель, який проводить 1 урок) перед початком занять
проводить опитування здобувачів освіти щодо їх самопочуття та наявності
симптомів респіраторної хвороби.
В разі виявлення ознак гострої респіраторної хвороби, за відсутності
батьків, здобувачі освіти одягають маску, тимчасово повинні бути ізольовані
в окремій кімнаті ФАПу, інформуються батьки (інші законні представники) та

приймається узгоджене рішення щодо направлення до закладу охорони
здоров'я.
Після вилучення особи з симптомами інфекційної хвороби в приміщенні,
де перебувала така особа, проводиться провітрювання поза графіком та
дезінфекція контактних поверхонь.
6. Здобувачам освіти вхід та пересування приміщеннями закладу освіти
дозволяється без використання захисної маски або респіратора.
7. Визначити навчальні кабінети для проведення занять впродовж дня для
одного і того ж класу:
1 клас – кабінет № 3;
2 клас - кабінет № 4;
3 клас - кабінет № 2 ;
4 клас - кабінет № 1.
8. Визначити розклад дзвінків:
1-ий урок – 9 год 00 хв – 9 год 40 хв
2-ий урок – 9 год 55 хв – 10 год 35 хв
3-ий урок – 11 год 05 хв – 11 год 45 хв
4-ий урок – 12 год 05 хв – 12 год 45 хв
5-ий урок – 13 год 05 хв – 13 год 45 хв
6-ий урок – 14 год 00 хв - 14 год 40 хв
9. За можливості забезпечити проведення занять з окремих предметів на
відкритому повітрі.
10.Основним заходом гігієни рук в умовах закладу освіти є миття рук з
милом.
Використання антисептиків доцільне лише в тому випадку. коли
відсутній доступ до проточної води з милом. Протирання рук вологими
серветками з метою знезараження або як заміна миття рук або антисептичної
обробки не рекомендується.
11. Педагогічним працівникам, які працювали у класі, після кожного
уроку проводити провітрювання впродовж не менше 10 хвилин.
12. Питний режим здобувача освіти організовується з допомогою
використання індивідуальних ємкостей для рідини або фасованої питної
продукції яка забезпечується батьками.
13. Чергування на перервах здійснюється класними керівниками
відповідно до графіка, який поновлюється щомісяця.
14. До 9.30 класний керівник забезпечує надання достовірної інформації
директору ЗЗСО про причини відсутності учнів класу на навчальних заняттях.
15 Класним керівникам 1-4-х класів рекомендувати батькам, у разі
тривалої відсутності дитини на навчальних заняттях, брати довідку від
сімейного лікаря.

