
Організація навчально-виховного процесу НВК 144 ДМР в період карантину 

1. Вимоги до персоналу 

1.1. Кожного дня увесь персонал навчального закладу обов’язково проходить 

термометрію. З  7:45 до 8:10 медична сестра проводить термометрію працівників 

навчального закладу на 1 поверсі. В інший час працівники проходять термометрію 

в медичному кабінеті. Дані термометрії фіксуються в  Журналі термометрії 

персоналу. 

1.2. Відповідальна особа (медична сестра )оглядають персонал закладу перед початком 

роботи на наявність симптомів гострого респіраторного захворювання (кашель, 

нежить, осиплість голосу, почервоніння очей). 

1.3. У разі виявлення співробітника з підвищеною температурою тіла або з 

вищевказаними симптомами, такий співробітник не допускається до роботи з 

рекомендаціями звернутись за медичною допомогою до сімейного лікаря. Про 

такий випадок повідомляється директору та робиться відмітка в Журналі 

термометрії про недопущення до роботи. 

1.4. При появі підвищеної температури тіла (вище 37,1oС) або респіраторних 

симптомів вдома працівник закладу повідомляє свого безпосереднього керівника 

та не виходить на роботу, одночасно звертаючись за медичною допомогою. 

1.5. Усі працівники мають засоби індивідуального захисту із розрахунку 1 захисна 

маска на 3 години роботи. 

1.6. Після кожного зняття засобів індивідуального захисту та перед одяганням чистих 

засобів індивідуального захисту працівник повинен ретельно вимити руки з милом 

або обробити антисептичним засобом. 

 

2. Організація освітнього процесу 

 

2.1. Розклад дзвоників 

8:10 – 8:50 – 1 урок 

Сніданок 1-3 класи 

9:05 – 9:45 – 2 урок 

Сніданок 4-6, 7б класи 

10:00 – 10:40 – 3 урок 

Сніданок 7а, 8-11 класи 

10:55 – 11:35 – 4 урок 

12:05 – 12:45 – 5 урок 

Обід 1-3 класи 

13:00 – 13:40 – 6 урок 

Обід 4-6, 7б класи 

13:55 – 14:35 – 7 урок 

Обід 7а, 8-11 класи 

14:50 – 15:30 – 8 урок 

15:40 – 16:20 – 9 урок 

16:30 – відправлення автобусів 

 

2.2. З метою запобігання утворенню скупчення учасників освітнього процесу 

організувати додатковий вхід у будівлю через пожежний вихід для учнів 5-А, 5-Б, 

6-Б, 7-А, 9-А, 9-Б, 10-А класів. 



2.3. Забороняється допуск до закладу освіти батьків або супроводжуючих осіб,  крім 

осіб, які супроводжують дітей з особливими освітніми потребами. 

2.4. Перед початком занять вчитель, який проводить перший урок ,опитує учнів щодо 

їх самопочуття та наявності симптомів респіраторної хвороби. 

2.5. В разі виявлення ознак гострої респіраторної хвороби вчитель направляє учня до 

медичного кабінету, де він тимчасово ізолюється в спеціально відведеному 

приміщенні. Медична сестра інформує класного керівника,віндоводить 

інфлрмацію до відома батьків та приймається узгоджене рішення щодо 

направлення до закладу охорони здоров’я. 

2.6. Батьки учнів зобов’язані проінформувати класного керівника у разі захворювання 

дитини. До занять допускається тільки за наявністю довідки лікаря про стан 

здоров’я учня.  

2.7. Якщо у дитини є катаральні прояви, які пов’язані з хронічними захворюваннями, 

батьки зобов’язані надати довідку від лікаря про стан здоров’я дитини та причини 

катаральних проявів. 

2.8. 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. 

2.9. В кожному  кабінеті та коридорі організовуються місця для обробки рук 

антисептичними засобами. Місця для обробки рук позначаються яскравим 

вказівником про правила та необхідність дезінфекції рук (банер, наклейка, тощо). 

2.10. В навчально-виховному процесі вчителі ті учні повинні дотримуватися 

соціальної дистанції, не рекомендується об’єднувати дітей в пари, групи. Вчитель 

може наближатися до учня ближче ніж 1,5 метри тільки в масці. 

2.11. Пересування здобувачів освіти між навчальними кабінетами, аудиторіями 

мінімізовано. Для кожного класу виділено окремий кабінет. 

1-А – 1 каб. 

1-Б – 4 каб. 

2-А – 20 каб. 

2-Б – 21 каб. 

3-А – 8 каб. 

3-Б – 9 каб. 

4-А – 7 каб. 

4-Б – 10 каб. 

5-А – 22 каб. 

5-Б – 23 каб. 

6-А – 26 каб. 

6-Б – 32 каб. 

7-А – 31 каб. 

7-Б – 34 каб. 

8-А – 24 каб. 

9-А – 30 каб. 

10-А – 33 каб. 

11-А – 25 каб. 

Пересування між кабінетами буде тільки для уроків івриту, інформатики, 

англійської мови, фізкультури. 

 



2.12. Якщо учні перейшли в інший клас для занять, вони повинні перед початком 

уроку продезінфікувати поверхні (столи, клавіатури). 

2.13. Після уроку та за 2-3 хвилини до початку уроку діти та працівники повинні 

помити руки з милом або продезінфікувати.  

2.14. У коридорах рух учнів здійснюється згідно розмітки, що полегшує 

організацію двостороннього руху коридорами. 

2.15. Забезпечити проведення окремих занять на відкритому повітрі. 

2.16. Після проведення занять у кінці робочого дня прибиральниці проводять 

очищення і дезінфекцію поверхонь (в тому числі дверних ручок, столів. місць для 

сидіння, перил, тощо). 

2.17. Після кожного навчального заняття вчитель попереднього уроку проводить 

провітрювання приміщення впродовж не менше 10 хвилин. 

2.18. На території закладу розміщені контейнери/урни з кришкою для 

використаних масок з чіткою яскравою відміткою «ВИКОРИСТАНІ МАСКИ ТА 

РУКАВИЧКИ». 

2.19. У кожному кабінеті розміщується кулер з питною водою, одноразові стакани 

та урна для іх утилізації. Рекомендовано учням питну воду приносити з собою в 

індивідуальних ємкостях.  

3. Вимоги до організації харчування 

3.1. Графік харчування зазначено у пункті 2.1. 

3.2. При організації харчування забезпечена відстань між столами не менше 1,5 м та 

розміщення за столом не більше 5-х осіб. 

3.3. Усі працівники харчоблоку повинні бути у засобах індивідуального захисту із 

розрахунку 1 захисна маска на 3 години роботи, одноразових  рукавичках, які 

необхідно змінювати після кожної дії (виробничого процесу на харчоблоці 

їдальні), не пов'язаних між собою.  

3.4. Після кожного зняття засобів індивідуального захисту (захисних масок 

одноразових рукавичок) перед одяганням чистих засобів індивідуального захисту, 

працівник повинен ретельно вимити руки з милом або обробити антисептичним 

засобом. 

3.5. Працівник їдальні, який видає страви  повинен бути в засобах індивідуального 

захисту: захисній масці або респіраторі, одноразових рукавичках. 

3.6. Працівники харчблоку повинні дотримуватися правил особистої гігієни 

(рукомийники, мило рідке, паперові рушники (або електросушарки для рук). 

антисептичні засоби для обробки рук, тощо. 

3.7. З працівниками харчоблоку необхідно провести навчання щодо одягання, 

використання. зняття засобів індивідуального захисту, їх утилізації, забезпечити 

контроль за виконанням цих вимог. 

 

4. Вимоги до транспорту, який перевозить дітей та працівників до закладу освіти 

Організатор - перевізник. який здійснює перевезення дітей та працівників до закладу 

освіти забезпечує: 

4.1. проведення дезінфекційних заходів у салоні транспортного засобу в кінці робочої 

зміні; 

4.2. водіїв засобами індивідуального захисту (із розрахунку 1 захисна маска на 3 

години роботи на 1 особу), антисептичний засіб для обробки рук; 



4.3. проведення навчання з питань використання та утилізації засобів індивідуального 

захисту; 

4.4. щоденний контроль за станом здоров'я водіїв та проведення температурного 

скринінгу до початку робочої зміни; 

4.5. не допуск до роботи осіб з ознаками гострої респіраторної хвороби або 

підвищеною температурою тіла понад 37,2 С; 

4.6. вхід до салону автотранспорту при наявності засобів індивідуального захисту 

(респіратора або захисної маски); 

4.7. перевезення пасажирів здійснювати у межах кількості місць для сидіння. 

 

 


