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Тимчасовий порядок організації освітнього процесу

в Скитківській загальноосвітній школі І-ІІ ст.. Липовецької районної ради
Вінницької області в період карантину у зв’язку з поширенням

коронавірусної хвороби COVID-19

Даний порядок розроблений відповідно до статті 40 Закону України

«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»,

постанови Головного державного санітарного лікаря України від 30.07.2020

№ 42 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації

протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в зв’язку з

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), листа МОН України від

22.08.2020 №1/9-420 «Щодо організації роботи закладів загальної середньої

освіти у 2020/2021 навчальному році» з метою забезпечення інфекційної

безпеки у закладі освіти та організації повноцінного освітнього процесу.

Цей порядок діє у разі встановлення Державною комісією з питань

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у Липовецькому
районі «зеленого» рівня епідемічної небезпеки.

Даний порядок буде розміщено при вході до закладу та на сторінці школи.
Про будь-які зміни щодо встановлених обмежень та умов

організації освітнього процесу буде повідомлено через офіційні сторінки в

мережі Інтернет та при вході .



І. Особливості роботи школи в умовах карантину

1. Вхід у приміщення школи дозволяється лише за наявності захисної маски
або респіратора. Педагогічні працівники, здобувачі освіти можуть не
використовувати захисні маски під час проведення занять у навчальних
приміщеннях. Під час перерв пересування приміщеннями закладу освіти
використання захисних масок є обов'язковим.

2. Допуск до роботи персоналу школи здійснюється на підставі термометрії
безконтактним термометром. Працівники з ознаками гострого
респіраторного захворювання або з підвищеною температурою тіла
понад 37,20С не допускаються до виконання своїх обов’язків.

3. Забороняється допуск до закладу освіти батьків або супроводжуючих осіб,
крім осіб, що супроводжують дітей з інвалідністю (проведення термометрії
обов’язкове). Спілкування педагогічних працівників з батьками здійснюється
дистанційно за допомогою будь-яких засобів зв’язку, а в окремих випадках
на території закладу за наявності з обох сторін захисних масок.

4. На час проведення протиепідемічних заходів призупиняється чергування 8-
9 класів по школі.

5. Усі працівники та здобувачі освіти проходять інструктажі щодо запобігання
поширенню коронавірусної інфекції (COVID-19), дотримання правил
респіраторної гігієни та протиепідемічних заходів, профілактичні навчання,
зокрема щодо одягання, використання, зняття засобів індивідуального
захисту, їх утилізації.

6. Педагогічними працівниками перед початком занять проводиться
опитування учнів щодо їх самопочуття та наявності симптомів респіраторної
хвороби. У разі виявлення ознак гострої респіраторної хвороби, за відсутності
батьків, здобувачі освіти тимчасово ізолюються в спеціально відведеному
приміщенні закладу, інформуються батьки (інші законні представники) та
приймається узгоджене рішення щодо направлення до закладу охорони
здоров'я.

7. Дотримання працівниками та здобувачами освіти правил особистої гігієни,
соціального дистанціювання, уникнення масових скупчень обов’язкове.



8. Усі працівники закладу, школярі після використання засобу
індивідуального захисту (1 маска на 3 год роботи) повинні ретельно вимити
руки з милом або обробити антисептичним засобом.

9. Використані маски, респіратори слід викидати лише у відповідні
контейнери з позначкою.

10. Педагогічним працівникам необхідно уникати організації видів діяльності,
які вимагають безпосереднього фізичного контакту між учнями: зменшити
кількість комунікаційних вправ, не використовувати групових ігор, що
передбачають тактильний контакт. Ранкові зустрічі проводити із
дотриманням соціальної дистанції.

ІІ. Організація навчальних занять

1. Початок занять у 1-9-х класах та розклад уроків буде здійснюватися за
традиційною схемою та розкладом дзвінків ( для 1 класу тривалість 35
хвилин; 2 – 4 класів – 40 хвилин, 5 – 9 класів - 45 хвилин).

2. Організація харчування для учнів 1 – 4 класів здійснюється на
першій великій перерві, для учнів 5 – 9 класів - на другій великій
перерві 20 хвилин.

3. Організація змішаного навчання буде проводитись за умови потрапляння
у помаранчеву зону.

4. Дистанційне навчання буде організовуватись всім класам за умови
потрапляння у червону зону.

ІІІ. Організація харчування

1. Особливості роботи їдальні в умовах карантину

1.1. здобувачі освіти та працівники школи заходять у приміщення їдальні в
засобах індивідуального захисту, дотримуються соціальної дистанції;

1.2. харчування надається школярам та працівникам за умови ретельної
обробки ними рук із використанням рідкого мила та застосування паперових
рушників, наявних у їдальні біля рукомийників;



1.3. за одним столом розміщується не більше 4-х осіб (відстань між столами в
їдальні не менше 1,5м);

1.3. працівник харчоблоку виконує свою роботу лише в засобах
індивідуального захисту із дотриманням правил їх використання;

1.4. працівник їдальні видає страви/здійснює розрахунок у засобах
індивідуального захисту: захисній масці/респіраторі, захисних окулярах/
захисному щитку, одноразових рукавичках.

2. Графік харчування здобувачів освіти 1-9-х класів за традиційною схемою

3. Графік харчування групи продовженого дня

Час Клас

12.10 1 – 4 ( 15 осіб)

Питання, які залишилися поза межами цього порядку, вирішуються

індивідуально з адміністратором.



Алгоритм дії при виявленні у учнів ознак хвороби
1. Якщо в учня виявили ознаки гострого респіраторного
захворювання,його необхідно ізолювати в спеціальному приміщенні
школи й невідкладно зв’язатися із батьками, а якщо COVID-19
підтвердився, клас такого учня направляється на самоізоляцію і
переходить на дистанційне навчання.

2. У разі, якщо дитина налякана, працівник закладу, який супроводжує
таку дитину, має заспокоїти її та залишатися із нею в окремому
приміщенні, яке добре провітрюється, не знімати маску і дотримуватися
дистанції.

3. Медичний працівник або уповноважена особа телефонує батькам або
сімейному лікарю, за потреби викликає швидку допомогу та відправляє
дитину додому з її батьками або представниками. Крім того, медичний
працівник або уповноважена особа має надіслати екстрене повідомлення
про підозру на захворювання до лабораторного центру, зареєструвати
випадок, в подальшому співпрацювати з епідеміологами й допомогти
визначити коло контактних осіб.

4. Якщо в учня підтвердився COVID-19, клас, в якому навчається такий
учень, необхідно направити на самоізоляцію і організувати для нього
дистанційне навчання. Якщо захворювання підтвердилося і в контактних
осіб хворого учня, директор школи може ухвалити рішення про перехід на
дистанційне навчання кількох класів або всієї школи залежно від кількості
підтверджених випадків.
5. Важливо не розголошувати імені хворого учня або того, в кого
підозрюють COVID-19 – це питання лікарської таємниці та убезпечення
від можливого булінгу і стигматизації через коронавірусну хворобу.
6. Якщо на COVID-19 захворів учитель або працівник закладу освіти,
працівники, які перебували в контакті з хворою особою, не виходять на
роботу та невідкладно звертаються за медичною допомогою.

7. У випадку, якщо температура або ознаки гострого респіраторного
захворювання з’явилися у працівника під час роботи, він має невідкладно
залишити школу і звернутися до закладу охорони здоров’я за медичною
допомогою. У приміщенні, де знаходився хворий вчитель, слід провести
провітрювання та дезінфекцію поза графіком.




