
Загальні рекомендації батькам 

щодо організації освітнього процесу в  

КЗ «Широківська ОШ ЗСО»  

в умовах карантину з приводу корона вірусної інфекції 
 

1. Вхід в школу батьків, бабусь, дідусів з початком навчального 

року суворо заборонено. Супровід батьків, або осіб, які їх 

заміняють,  дозволяється тільки для учнів, які мають 

обмежені фізичні можливості. Вхід у школу дозволяється 

тільки вчителям, учням та  персоналу. 

2. Дитину приводять батьки, або сама вона приходить до 

подвір’я  школи, де її зустрічає за графіком вчитель або 

класний керівник у визначеному для класу місці. В 

приміщення школи заходять у визначений вхід, класи 

розписані на пʼять входів. 

3. За умови поганого самопочуття учень повинен повідомити 

про свій стан здоров'я класного керівника при ранковій 

зустрічі або вчителя предметника, у якого урок. 

4. При вході в приміщення школи обробляти руки 

антисептиком. 

5. 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. 

6. Для учнів 1-4 класів вхід та пересування  по школі  

дозволяється без використання  захисної маски. 

7. Під час перерв  учні 5-11 класів повинні ходити в масках, на 

уроках маски дозволяється знімати. Зміна масок кожні три 

години. Якщо у дітей будуть маски багаторазового 

використання, то обов'язково мати герметичний пакетик (zip 

- пакет, або папка на кнопці) один для використаної маски, 

інший для нової чи запасної. Для запасної одноразової маски 

також повинен бути пакетик. Для використаних одноразових 

масок в школі розміщено спеціальні урни або контейнери з 

табличкою призначення. 

8. Вчителям, персоналу школи щоранку будуть проводити 

температурний скринінг на центральному вході. Медсестра 

школи вносить відповідний запис до журналу.  



9. Батьки перед виходом із дому проводять термометрію у 

дитини, результати якої записують до щоденника дитини у 

відповідний день,  оцінюють стан її здоров'я та стан здоров'я 

самого себе. Ні в якому разі не відпускають дітей до школи з 

температурою, сильним головним болем, нежиттю чи 

кашлем. Тобто, будь - які ознаки ГРВІ - залишається дитина 

вдома! До 8.30 телефоном повідомити про це класного 

керівника. 

10. Пам'ятайте про власну персональну відповідальність за 

правдивість інформації про стан здоров'я дитини. 

11. Навчання буде в одному класі, переходити в інший 

кабінет учні будуть лише на деякі предмети при поділу на 

групи, до спортзалу та кабінетів інформатики та  трудового 

навчання. 

12. Забезпечення питного режиму в школі не буде, тому 

кожна дитина повинна мати  обов'язково індивідуальну  

пляшечку води. Школа забезпечить в кінці дня очищення та 

дезінфекцію твердих поверхонь, а також провітрювання 

протягом дня на кожній перерві не менше 10 хвилин. 

13. Для кожного класу визначено свій вхід до школи і схема 

руху лише одними сходами, по всій школі ходити учням не 

дозволяється. 

14. Для того, щоб організувати харчування, є свої правила та 

графік. Для кожного класу будуть відведені окремі перерви. 

15. Учням, які підвозяться до закладу освіти, вхід до салону 

автотранспорту тільки при наявності засобів індивідуального 

захисту (респіратора або захисної маски). 

16.  У разі підтвердження випадку  коронавірусної хвороби 

COVID-19 в одного з учні, всі інші учні  класу визначаються 

такими, що потребують самоізоляції  та повинні вживати 

заходів, передбачених галузевими стандартами в сфері 

охорони здоровʼя та будуть переведені на дистанційну форму 

навчання протягом даного періоду. 

 

Адміністрація школи 
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