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ПРАВИЛА ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ НА ПЕРІОД КАРАНТИНУ
У ЗВ’ЯЗКУ З ПОШИРЕННЯМ КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ

Вимоги безпеки життєдіяльності перед початком навчання
1.
2.
3.
4.

Вхід в ліцей 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 (учнів 1,2 класів).
У приміщення закладу заходити в засобах індивідуального захисту.
При вході до закладу обробити руки антисептиком у спеціально відведеному місці.
Дотримуватися вимог соціального дистанціювання.
Вимоги безпеки життєдіяльності здобувачів освіти під час освітнього процесу
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2. Для учнів 1-4 класів вхід та пересування приміщеннями ліцею дозволяється без використання
засобів індивідуального захисту.
3. Учні 5-11 класів захисні маски можуть не використовувати під час проведення занять; під час
пересування приміщеннями ліцею та під час перерв використання захисник масок є
обов’язковим.
4. Після третього уроку використану маску помістити в індивідуальний поліетиленовий пакет, а
одноразовий засіб індивідуального захисту викинути в спеціально відведений контейнер,
розміщений на першому поверсі з позначкою «Використані маски».
5. Після кожного зняття засобів індивідуального захисту та перед надяганням чистих засобів
індивідуального захисту, ретельно вимити руки з милом або обробити антисептичним засобом.
6. Перебуваючи у коридорі, дотримуватися соціального дистанціювання, запобігати утворенню
масових скупчень.
7. Дотримуватися безпечної дистанції в їдальні, відповідно до спеціальної розмітки на підлозі.
8. Дотримуватися питного режиму з використанням індивідуальних ємностей для рідини або
фасованої питної продукції.
9. Дотримуватися правил особистої гігієни.
Вимоги безпеки життєдіяльності здобувачів освіти після закінчення освітнього процесу
1. Зняти маски для багаторазового використання і помістити їх в індивідуальні поліетиленові
пакети. Одноразові засоби індивідуального захисту викинути в спеціальні контейнери на
першому поверсі біля виходу із закладу.
2. Обробити руки антисептиком.
3. Вихід з приміщення здійснювати відповідно до графіка входу в ліцей.
Вимоги безпеки життєдіяльності для здобувачів освіти у разі погіршення стану здоров’я
1. Повідомити вчителя про погіршення самопочуття та наявність симптомів респіраторних хвороб.
2. Діяти відповідно до розпорядження.

