ПОГОДЖЛЕНО
на засіданні педагогічної ради
№9 від 27.08.2020 р
ПРОТИЕПІДЕМІЧНІ ЗАХОДИ НА ПЕРІОД КАРАНТИНУ
У ЗВ’ЯЗКУ З ПОШИРЕННЯМ КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ
В ЛІЦЕЇ №19 У 2020-2021 Н.Р.

1.
Навчання в закладі розпочинається о 8 год. 30 хв. і здійснюється відповідно до розкладу уроків і
графіка дзвінків, затверджених Держпродспоживслужбою в м. Івано-Франківську.
2.
Вхід в школу здійснюється через:
вхід №1 центрального входу ліцею (учні 3,4 класів);
вхід №2 центрального входу ліцею (учні 5,6 класів);
вхід №3 заднього входу ліцею (учні 7,8 класів);
вхід №4 заднього входу ліцею (учні 9,10,11 класів);
вхід №5 бічного входу ліцею (учні 1,2 класів).
3.
Працівники ліцею заходять через центральний вхід.
4.
На всіх входах до закладу організовуються місця для обробки рук антисептичними засобами.
5.
Допуск до роботи працівників закладу дозволяється за умови використання засобів
індивідуального захисту після проведення термометрії безконтактним термометром.
Працівники із ознаками гострого респіраторного захворювання або підвищеною температурою тіла
понад 37,2°С не допускаються на робоче місце.
6.
Забороняється допуск до закладу батьків або супроводжуючих осіб, крім осіб, які
супроводжують дітей з інвалідністю.
7.
Перед початком занять класні керівники 1-4 класів, учителі-предметники 5-11 класів проводять
опитування учнів щодо їх самопочуття та наявності симптомів респіраторної хвороби. В разі виявлення
ознак гострої респіраторної хвороби, за відсутності батьків, здобувачі освіти тимчасово ізолюються в
окреме приміщення, інформуються батьки (інші законні працівники) та приймається узгоджене рішення
щодо направлення дитини 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.
8.
Для обмеження руху між навчальними кабінетами проведення занять впродовж дня
здійснюється в одному приміщенні для одного класу.
9.
Для учнів 1-4 класів вхід та пересування в приміщенні ліцею дозволяється без використання
засобів індивідуального захисту.
10.
Учні 5-11 класів захисні маски можуть не використовувати під час проведення занять у
навчальних приміщеннях; під час пересування приміщеннями ліцею використання захисник масок є
обов’язковим.
11.
У разі підтвердження випадку коронавірусної хвороби COVID-19 в одного з учнів, всі інші учні
відповідного класу визнаються такими, що потребують самоізоляції.
12.
Основним заходом гігієни рук в умовах ліцею є миття рук з милом.
13.
Після кожного уроку проводиться провітрювання класних приміщень впродовж 10 хвилин.
14.
Після проведення занять у кожному класі проводиться вологе прибирання з дезінфекцією усіх
поверхонь.
15.
Харчування в закладі здійснюється відповідно до графіка:
- 9.10-9.30 год. – 1-А,Б,В,Г, 2-А,Б класи;
- 10.10-10.30 год. - 2-В,Г, 3- А,Б,В,Г класи;
- 11.10-11.30 год. - 4-А,Б,В класи;
- 11.15-11.35 год. – учні пільгових категорій.
Відстань між столами - 1,5 м, за столом одночасно харчуються не більше 4-х учнів.
16.
При виході з ліцею проводиться організований збір використаних засобів індивідуального
захисту в спеціальні контейнери з надписом «Для використаних масок».

