Батькам про початок
2020/2021навчального року
Коли почнуться
заняття?
Навчальний рік 2020/21
почнеться 1 вересня

Чи можу я зайти до
закладу освіти
разом з дитиною?

Чи відбудеться свято
Першого дзвоника?

Так. У Вашої дитини буде свято,
не буде лише традиційної лінійки.
У яких випадках не можна
відвідувати заняття?

До закладу освіти батьки
•
НЕ допускаються, крім
особи, яка супроводжує дитину з
інвалідністю, зобов’язана:
• входити у приміщення лише у масці •
• проходити температурний скринінг
на вході до закладу освіти
• одягати маску під час пересування
•
приміщеннями закладу освіти

За наявності
температури тіла
вище 37.2
поява симптомів
респіраторного
захворювання;
зв’язок із людиною,
хворою на COVID-19

Як та коли діти
мають
користуватись
маскою?

Ваша дитина має бути
в масці
• при вході до закладу
освіти;
• під час пересування
коридорами і
приміщеннями
школи (крім учнів 14 кл.);
• змінювати маску
кожні 3 години

Учням про початок
2020/2021навчального року
Учні мають право на:

•

•

•
вибір форм здобуття освіти, що
максимально відповідають
•
потребам захисту та безпеки
(педагогічний патронаж,
екстернатна, сімейна (домашня),
•
інші
•
перебування на уроках без
захисної маски
•

Учні зобов'язані:

заходити до закладу освіти тільки у
захисній масці або респіраторі
знаходитися у захисній масці або
респіраторі під час пересування
приміщеннями закладу
дотримуватися соціальної дистанції (1,5 м)
знаходитися і їдальні не більше ніж 4 особи
за столом
під час опитування щодо самопочуття не
приховувати наявних ознак гострої
респіраторної хвороби

Мають право
на:
• допуск до
роботи за умови
використання
засобів
індивідуального
захисту
• проходження
температурного
скринінгу на
вході до закладу
освіти
• створення умов
для дотримання
особистої гігієни

Вчителям про початок
2020/2021 навчального року

Зобов`язані:

• входити у приміщення лише у масках та проходити
температурний скринінг
• перед початком занять проходити щоденні опитування учнів щодо
їхнього самопочуття
• дотримуватись правил особистої гігієни або обробляти руки
антисептичними засобами
• одягати маску під час пересування приміщеннями закладу
• рекомендувати учням, що мають ознаки респіраторного
захворювання залишатися вдома та інформувати класного
керівника
• забезпечити провітрювання кабінету (10 хв.) під час перерв,
безпеку учнів
• за можливості проводити заняття на відкритому повітрі
• уникати скупчення людей, тримати соціальну дистанцію
• за наявністю ГРЗ (підвищення температури, появ кашлю і
ускладнення дихання) повідомити керівника закладу,
самоізолюватись та звернутися за медичною допомогою
• проводити роз'яснювальну роботу з учнями щодо правил поведінки
під час карантину

