
Організація відкриття школи та гігієнічні заходи  

Рекомендації для учнів та батьків 

В період з 09.06.2020 по 30.06.2020 школа не буде забезпечувати дітей 
харчуванням. Будь ласка, в ці дні давайте дитині з собою відповідний 
перекус в окремому контейнері.  

Гігієнічні заходи спрямовані на мінімізацію ризиків інфікування. Тому ми 
наполегливо просимо виконувати наступні рекомендації:  

• Заняття в школі для учнів будуть проводитись не кожен день.  У 
середній та старшій школах також продовжаться уроки онлайн. У 
початковій школі в класі можуть одночасно перебувати не більше 9 
учнів. Одна група (назвемо її клас 4.1) в один день матиме 4 уроки в 
школі, а інша група (4.2.) заняття в школі матиме наступного дня. 
Для групи, яка в цей день займається вдома, завдання будуть 
викладені на спеціальному онлайн ресурсі. Учениці та учні, які не 
зможуть приїздити на уроки до школи, будуть займатись по 
викладеним завданням та підтримуючи контакт з відповідним 
вчителем.   

• В початковій школі, якщо така необхідність буде підтверджена, 
дитина буде забезпечена наглядом  до 15.00 години.   

• Детальний план уроків (початкова та старша школи) буде 
надіслано додатково.  

• Уроки будуть починатись з деякою затримкою, щоб не 
створювати натовпу та не порушувати дистанцію на вході до школи. 
(детальний план буде надіслано)  

• Перед школою буде нанесена розмітка з визначенням міць 
очікування, на яких може стояли лише одна учениця або один 
учень.  

• Перед входом до школи буде вимірюватись температура.  
• Після перших уроків температура буде вимірюватись повторно. 

Діти, в яких зафіксують підвищену температуру, будуть розміщенні 
в кімнаті ізоляції, де вони разом з лікарем будуть чекати, поки їх 
заберуть.  

• Батькам та будь-яким особам, які не працюють в школі, заходити до 
будівлі школи суворо заборонено.  

• Провітрювання буде проводитись декілька раз на годину з 
повністю відкритим вікном протягом декількох хвилин.  

• Гардероб: Враховуючи погодні умови учні згідно діючих норм 
можуть брати із собою до класу лише невелику кількість одягу. 



Предмети одягу учнів мають бути розміщені таким чином, щоб вони 
не контактували між собою.  

• Миття рук: Миття рук є найважливішою складовою гігієни, адже 
завдяки цьому значна частина мікробів на руках вбивається. Тому 
необхідно регулярно мити руки з милом:     
a) після кожного походу в туалет  
b) Після чхання, кашляння, чищення носу  
c) Перед їжею  
d) Після контакту з тваринами  
e) Після можливої гри на шкільному подвір’ї  
f) При забрудненні будь-якого характеру  
g) Ретельно намилюємо руки рідким милом – як внутрішню, так і 

зовнішню поверхню рук, кінчики пальців, між пальцями та 
великий палець, і навіть нігті.   

h) Ніжно втираємо мило на всіх ділянках. Це триває 20-30 секунд (як 
двічі заспівати  „Happy Birthday“ ).  
i) Змити мило з рук під проточною водою.  
k)  Закрити кран ліктем або за допомогою одноразової серветки.  
l) Руки ретельно витерти одноразовим рушником, навіть ділянки між 

пальцями.  
Мило та засоби дезінфекції підготовлено.  
Кілінговий персонал школи буде постійно прибирати та проводити 
дезінфекцію, перед початком та після завершення уроків генеральне 
прибирання.  

• Дистанція: відстань до іншої людини має становити не менше ніж 
1,5 метри.  

• Для навчальних кімнат розроблено поіменні плани розсадки.  
• Буде діяти окремий новий план розташування приміщень, який 

буде вивішено як плакат та з яким можна буде ознайомитись на 
вході до школи.  

• План розташування приміщень також міститиме план пересування, 
на якому буде зазначено, по якому маршруту вам йти до класу, в 
туалет або виходити зі школи.  

• Як ми чхаємо та кашляємо: При кашлянні, чханні або чищенні 
носу необхідно використовувати одноразові серветки. Якщо під 
рукою немає серветки, ми чхаємо в ліктьовий згин. Після цього 
миємо руки.  
Заборонено спільне використання стаканів, пляшок, ложок тощо.  

 



Носіння маски:  

Носіння маски (ЗІЗ = Засоби індивідуального захисту) є обов’язковим 
лише в тому випадку, коли не можна дотриматись рекомендованої 
дистанції. В школі іноді таке трапляється. Тому кожен учень та вчитель 
має бути в масці, коли він заходить до шкли, а також за необхідності 
носити маску під час уроку. Той, хто не має ЗІЗ, не може заходити до 
школи.   

Інформування та заборона контактів діє для таких хвороб як Covid-19, а 
також, наприклад, кашлюк, кір, краснуха, короста, вітряна віспа, 
сальмонела, педикульоз інше.     

Це означає:  

 Батьки мають невідкладно повідомити керівництво школи про настання 
хвороби.   

 Учениці та учні з ознаками хвороби не можуть відвідувати школу або 
брати участь в шкільних заходах. Будь ласка, особливу увагу звертайте на 
будь-які симптоми застуди.  
  
 Відновлення навчання можливе лише після зникнення симптомів.  

З цього приводу ви отримали опитувальник, який необхідно принести 
підписаним до школи у перший день навчання.  

Кожен, хто не буде дотримуватись цих правил, буде змушений 
залишити приміщення школи. Будь ласка впевніться, що в цьому 
випадку вашу дитину, в разі якщо вона не може залишати 
приміщення школи самостійно, зможуть забрати зі школи протягом 
30 хвилин.  

Просимо вас поставитись до даних суворих заходів з розумінням та 
виконувати їх в інтересах всіх дітей.   

    


