Особливості відвідування
школи І ступеня № 326
Відповідно до ст. 40 Закону України «Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення», на виконання п.17 постанови Кабінету
міністрів України від 22.07.2020р. № 641 «Про встановлення карантину та
запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним
поширенням гострої респіраторної хвороби COOVID-19, спричиненої корона
вірусом SARS-CoV-2» та Постанові МОЗ № 50 від 22.08.2020р. «Про
затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину
у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COOVID-19)» адміністрація та
педагогічний колектив школи рекомендують:
- вхід до приміщень закладу дозволяється при наявності захисної маски або
респіратора. Захисні маски можуть не використовуватися під час проведення
занять у навчальних приміщеннях. Під час пересування приміщеннями закладу
освіти використання захисних масок є обов’язковим.
- для учнів 1 – 4 класів вхід та пересування приміщеннями закладу освіти
дозволяється без використання маски або респіратора;
- на вході до закладу організовано місце для обробки рук антисептичними
засобами;
- розміщені контейнери (урни) з кришками та поліетиленовими пакетами для
використаних масок з написом «Використані маски та рукавички» у відведених
місцях;
- з метою дотримання соціальної дистанції та уникнення скупчення,
спрямованих на мінімізацію контактування з іншими особами, вхід до школи
відбуватиметься за розробленим маршрутом (Додаток 1);
- розроблено графік початку навчальних занять для учнів 1 – 4 класів
(Додаток 2);
- кожного ранку батьки чи особи, що їх замінюють, повідомляють показники
ранкового вимірювання температури дитини;
- забороняється допуск до закладу освіти батьків або супроводжуючих осіб,
крім осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю. Спілкування педагогічних
працівників із батьками здійснювати дистанційно;
- педагогічний склад закладу освіти перед початком занять проводить
опитування учасників освітнього процесу щодо самопочуття та наявності
симптомів респіраторної хвороби.
У разі виявлення ознак гострої респіраторної хвороби, за відсутності батьків,
здобувачі освіти одягають маску, тимчасово повинні бути ізольовані в
спеціально відведеному приміщенні закладу, 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 високо контактних поверхонь;
- класи провітрюються відповідно до вимог (після кожного навчального заняття
впродовж 10хв);
- основним заходом гігієни рук в умовах закладу освіти є миття рук з милом.
Використання антисептиків доцільно лише у випадку відсутності доступу до
проточної води з милом;
- на виконання рішення Київської міської ради від 30.07.2020р. № 433/9512
«Про обов’язкове виконання Державного Гімну України у закладах загальної
середньої освіти усіх типів і форм власності» навчальні заняття розпочинати з
виконання Державного Гімну України;
- харчування здійснюється відповідно графіку та з розрахунком максимальної
кількості учнів, які можуть отримувати одночасно та вживати їжу, не
порушуючи фізичної дистанції 1(один) метр;
- функціонування питних шкільних фонтанчиків на території закладу освіти не
дозволяється.

Додаток 1

Схема
входу до школи
у період адаптивного карантину

2-А
2-Б
3-А

1-А
3-Б
4-А
Вчителі

Додаток 2

Режим роботи
школи І ступеня № 326
у період адаптивного періоду

1 кл.

2 кл.

1. 8.30 - 9.05

пер.20 хв.

1. 8.30 - 9.10

пер.20 хв.

2. 9.25 - 10.00

пер.10 хв.

2. 9.30 - 10.10

пер.10 хв.

3. 10.10 – 10.45 пер.30 хв.

3. 10.20 -11.00 пер.30 хв.

4. 11.15 - 11.50 пер.10 хв.

4. 11.30 -12.10 пер.10 хв.

5. 12.00 – 12.35

5. 12.20 -13.00

3 – 4 кл.
1. 8.30 - 9.10

пер.10 хв.

2. 9.20 - 10.00

пер.20 хв.

3. 10.20 -11.00 пер.10 хв.
4. 11.10 -12.00 пер.30 хв.
5. 12.30 -13.10

пер.10 хв.

6. 13.20-14.00

1-й клас - тривалість уроку 35хв.
2 - 4-і класи - тривалість уроку 40хв.

пер.10 хв.

