Тимчасовий порядок
організації освітнього процесу в Тарасівській ЗОШ І-ІІІ ступенів в період
карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби
І. Загальні положення.
Тимчасовий порядок організації освітнього процесу в Тарасівській ЗОШ
І-ІІІ ступенів в період карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної
хвороби (далі – Порядок) розроблено, відповідно до вимог постанови
Головного державного санітарного лікаря України від 22.08.2020 року № 50
«Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період
карантину у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)»,
рекомендацій листа Міністерства освіти і науки України від № 1/9-420 від 05
серпня 2020 року «Щодо організації роботи закладів загальної середньої освіти
у 2020/2021 навчальному році», протоколу № 50 засідання регіональної комісії
з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 31
серпня 2020 року, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби
(СОVID-19) у 2020/21 навчальному році та обов’язковий для дотримання всіма
учасниками освітнього процесу Тарасівської ЗОШ.
Порядок передбачає дії всіх учасників освітнього процесу протягом
періоду перебування у закладі та режимні моменти організації освітнього
процесу.
ІІ. Режим роботи закладу протягом дня
Масковий режим і перевірки на вході до школи
1. Вхід до навчального закладу та пересування там дозволяється лише в масці
чи респіраторі, з температурою не більше 37,2 для педагогів та персоналу.
Останнім обов’язково проводитимуть температурний скринінг на вході, учням
– ні.
2. Під час занять маски чи респіратори використовувати не обов’язково.
3. Учням 1-4 класів дозволено не лише навчатись у класі, а й ходити по школі
без масок.
4. Батькам та іншим людям, які супроводжують дітей, заборонено заходити до
школи. Виняток із правила – люди, які супроводжують осіб з інвалідністю.
5. Перед початком занять педагоги мають опитувати учнів щодо їх самопочуття
та наявності симптомів COVID-19.

ІІІ. Організація роботи перед початком освітнього процесу
Підготовчі заходи щодо відновлення освітнього процесу.
1. Допуск до роботи персоналу закладу освіти здійснюється за умови
використання засобів індивідуального захисту (респіратора або захисної
маски,в тому числі виготовлених самостійно)після проведення термометрії
безконтактним термометром.

2. Після кожного зняття засобів індивідуального захисту та перед одяганням
чистих засобів індивідуального захисту, працівник повинен ретельно вимити
руки з милом або обробити антисептичним засобом.
3. Класним керівникам провести опитування учнів шляхом заповнення
уніфікованих опитувальників та узагальнити дані за трьома категоріями: не
хворів/ контактна особа/ перехворів
4. Медичній сестрі провести опитування працівників школи шляхом
заповнення уніфікованих опитувальників та узагальнити дані за трьома
категоріями: не хворів/ контактна особа/ перехворів
5. Медичній сестрі провести аналіз даних уніфікованих опитувальників на
підставі узагальнених класними керівниками даних про стан здоров’я дітей.
6. Заступник директора з АГЧ забезпечує техпрацівників дезінфікуючими
засобами для проведення обробки приміщень.
7. Технічні працівники здійснюють повну гігієнічну та санітарну обробку
закладу освіти.
ІV. Організація освітнього процесу
1. Захисні маски можуть не використовуватись під час проведення занять у
навчальних приміщеннях. Під час пересування приміщеннями закладу освіти
використання захисних масок є обов’язковим.
2. Учні 5-11 класів знаходяться під час освітнього процесу у закріплених
кабінетах.(додаток 1)
3.Провітрювання на перервах відбувається згідно графіка(додаток 2)
4. Учні 1 класів протягом адаптаційного періоду (перші два тижні) навчаються
з 8.00 до 11.00
5. Під час першого тижня навчання першими уроками проводяться уроки
здоров’я, на яких зосереджується увага на знаннях щодо профілактики вірусних
захворювань та контролю самопочуття.
6. Педагогічний склад закладу освіти перед початком занять проводить
опитування учасників освітнього процесу щодо їх самопочуття та наявності
симптомів респіраторної хвороби.
7. Протягом дня усім учасникам освітнього процесу необхідно дотримуватись
правил знезараження рук.
8. Вчителі тих кабінетів, де передбачено використання шкільного інвентарю
для навчання (клавіатура, мишки, інші прилади)після уроку проводять обробку
поверхонь дезінфікуючими засобами.
9. . При організації освітнього процесу уникати видів діяльності, які
вимагають фізичного контакту: групових ігор, комунікаційних вправ, які
передбачають тактильний контакт.
10. Уроки фізичної культури, «Захист України» за сприятливих погодних умов
проводити на відкритому
повітрі з дотриманням соціальної дистанції.
Переодягання на уроки фізичної культури здійснювати в навчальних кабінетах.
V. Організація роботи після закінчення робочого дня
Дезінфекція та гігієна

1. Після кожного уроку необхідно не менше 10 хвилин провітрювати
приміщення. Після навчального дня – обов’язкова дезінфекція приміщень і
поверхонь (у тому числі дверних ручок, перил абощо). Останнє також
необхідно робити після кожного уроку в тому випадку, якщо в класах
займаються різні групи.
2. Окремі уроки можливо проводити на свіжому повітрі.
3. У туалеті користуватись лише рідким милом, паперовими рушниками чи
електросушарками. Багаторазові рушники заборонені.
4. На вході до закладу чи його приміщень необхідно організувати місце для
дезінфекції рук. На це місце повинні вказувати яскраві позначки-наклейки. У
МОЗ вважають, що використання антисептиків доцільне лише за відсутності
доступу до води з милом. Протирати руки вологими серветками з метою
знезараження не рекомендується.
5. Так само необхідно організувати місця для збирання використаних засобів
індивідуального захисту (масок, рукавичок) в окремі контейнери з кришками.
Харчування
1. Забороняється харчування за типом «шведського столу», а також питні
фонтанчики. Пити можна з власних пляшечок-чашок або користуватись
фасованою продукцією школи.
2. Діти не мають самі підходити за їжею – на столах уже буде накрито, а між
ними має забезпечуватись відстань, не менша 1,5 метра. За столом можуть
одночасно перебувати чотири людини.
3. Якщо школа не може забезпечити дітей гарячим харчуванням, вона має
організувати роздачу попередньо фасованої їжі.
3. Працівники їдальні зобов’язані працювати в масках та рукавичках.
Шкільний транспорт
1. Організатор-перевізник зобов’язаний дезінфікувати салон наприкінці кожної
робочої зміни.
2. Водії повинні бути в масках та при антисептиках, так само як і пасажири.
3. На початку зміни водії проходять скринінг температури: якщо вона
перевищує 37,2 або присутні інші ознаки гострої респіраторної хвороби – до
роботи цих працівників не допускають.

