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Пpaвилa пеpебyвaння yннiв B ЗaкЛa.Цy oсвiти
нa пepioд кapaнТинy

1. Пеpед пoЧaTкoМ I{aBчaЛЬниХ зaI{яTЬ

'/ .(отpимaння гpaфiкy ДoПyскy дo пpимiщеннЯ ЗaкЛa.цy oсвiти, MaрIПpyTy p)l(y
пo зaклaДy, гpaфiкy хapчyBaIIЕя.,/ Bхiд дo пpимiщень зaкЛaДy yuнiв 2-9 клaciвTa ПеpeсyBaIIня Пo кopиДopaх B
Macкax.

{ oбpoбкa pyк Пpи вхoДi в пpимiщення зaкrlaдy оовiти y спецiaльнo
вiдведенoмy мiсцi.

./ {oтpимaння сoцiaльнoгo ДисTaнцiювaння (тpимaння вiд yuaсникiв
oсвiтньoгo пpoЦесy нa вiдстaнi мiнiмуъл o.Щ{oГo МеTpa Пpи пepесyвaннi
rпкiльними кopидopaми).

{ loтpимyвafИcЯзвичaйниx пpaBил гiгiени.
,/ BикopиcтoвyBaTи зaxиснi Мaски, якi мaroть щiльнo ПpиляГaTи, пpикpиBaloчи

нiс i pот.
'/ Уuнi, якi пiдвoзятьcя шкiльним aвтoбycoМ зaхoДяTЬ Дo сaЛoнy тa iдyть в

Мacкaх aбo pеспipaTopaх незaJTе}Itнo вiд вiкy.

2. Пiд чaс oсвiтньoгo гrpoцеcy

'/ Пpoведення oкprмих ЗaняTЬ чи ix чaстиfIkIHaсвiжoмy пoвiтpi.
'/ HaДaння пpaвдивoТ iнфopмaцii пpo сaмoПoЧyTTя пiд нaс oIIиTyBaнI{я

BчиTеЛяMи пpo сTaн здopoв,я.
'/ Пiд .raс пpoBеДeнн Я ЗaнЯTЪ зaхиснi Мaски Мo}I{yTь }Iе BикopисToByBaTиcЯ.,/ oбoв'язкoве пpoвiтploBaннЯ кaбiнетiв пiсля кoхtнoгo ypoкy.{ Bикopиcтaнi текстильнi мaски скЛaДaTи в iндивiдyaльний пoлiетиленoвий

ПaкеT' a o.цнopaзoвi викинyти в спецiaльнo вiДвеДeний кoнтейнеp.,/ Пiсля ЗIIяTTя Мacки Ta пеpeД o.цЯгaнняМ чистoi pеTеЛЬнo BиМиTи pyки з
МиЛoM aбо обpoбиTи aIITисеПTикoМ.

'/ Пеpебyвaтoчи B кopиДopi, дoтpимУBaTИcЯсoцiaльнoгo .цистaнцiIoBaнI{я.
зaпoбiгaти МaсoвoМy скyПченнIo.

'/ .(oтpимyвaTvIcЯ безшечнoi дистaнцiТ в iдaльнi.
{ loтpимyвaTИcЯIIиTIIoГo prжиМy, Пити вoДy з iндивiдyaлЬних IIJUIIП9к,

Пpинесениx з .цoМy. BикоpистoByBaTи ЛишIе oДнopaзoBий пoсyд.
'/ Якoмoгa чaстirпе MиTи pyки з МилoМ.

З' Пiсля
,/

Зaкlнчrння oсBlTнЬoГo пpoЦесy
Зняти Maски. oднopaзoвy BикиI{yTи в спецiaльнo вiдведeний кoнтейнеp,
TексTиЛЬ ПoкЛaсTи B геpМеTиЧний iндивiДуaльниiт ПaкеT.
oбpoбити pyки aIrTисеIITикoМ.
Bихiд з пpимiщення з.цiйснIoBaTи вiдповiднo TиМчaсoBoгo пopяДкy.
Bимoги безпеки y paзi пoгipшення сTaIIy здopoв'я.
Пoвi.цoмити BчиTrЛЯ пpo погipшrння caМoПoчyTTя тa нaявнiсть симптoмiв
з aхBopIoBaI{ ня. liяти вiдпoвiднo Дo poЗпopяДженЬ BчиTеля.
Якщo в yrнiв бyлyть виявленi сиМпToМи, тo BoIIи o.цЯгaloTЬ мaскy i
тиМчaсoBo iзoлroroть с спецiaльнo вi.цвеДенy кiмнaтy, iнфopмyroться бaтьки
тa пpиймaloTЬся згoДжене pilпення пpo пoдaльrшi дii.
У випaдкy пiдтвеpдженнЯ кopoнaвipyсy B yчня вiд iде нa iзoляЦiro, a кЛaс
IIеpеBoДиTЬся гa дистaнцiйне IIaBчaння. ,4

,/ ,,/

fiиpектop liмнaзtТ.,/ 4.,jf- i.M. Caвченкo
1.,',

t//


