
Процедури безпеки під час епідемії COVID-19 у початковій школі No 75 імені 

повстанців Великопольськіх м. Познань 

 

 

Введення: 

Процедури були розроблені для підтримання підвищеного санітарного режиму, 

накладеного на заклад відповідними органами під час пандемії COVID-19 і стосується 

всіх працівників школи, а також батьків та дітей, які відвідують заклад. 

Метою розробки процедури є мінімізація ризиків зараження в закладі вірусом SARS 

Cov-2 та COVID-19 працівниками закладу, батьками та дітьми. 

Основою для розробки процедури є: 

1. Чинні розпорядження Міністерства освіти. 

2. Обов'язкові правові акти та правила ГІС. 

3. Статут школи та інші документи, що регламентують її функціонування. 

4. Відвідування сайту, аналіз ризиків. 

5. Потреби, пов'язані з формою використання об'єкта, а також технологією та 

специфікою роботи. 

 

I. Обов'язки директора: 

1. Директор встановлює внутрішній регламент та регулює процедури на об'єкті 

відповідно до вимог посиленого санітарного режиму, доки він діє. 

2. Забезпечує належні засоби для дезінфекції. 

3. Оснащує школу місцем збору використаних засобів індивідуального захисту. 

4. Планує організаційні заходи у школі на основі аналізу зібраної інформації. 

5. Встановлює та поширює правила користування шкільною бібліотекою з урахуванням 

необхідного терміну 2 дні карантину для книг та інших матеріалів, що зберігаються в 

бібліотеці. 

6. Зобов’язує вчителя-бібліотекаря визначити місце для зберігання повернутих книг, 

позначених датою прийняття. 

7. Забезпечує приміщення для ізоляції у разі захворювання підозрюваної дитини чи 

працівника. 

8. Відповідає за контакт із відповідними службами у разі підозри на вірусну інфекцію 

будь-яким із працівників чи учнів 

 



 

II. Викладачі зобов’язані: 

1. Оновлювати телекомунікаційні дані з батьками / законними опікунами. 

2. Домовлятись з батьками про те, що діти не можуть приносити з собою з  дому 

іграшки та будь-які додаткові предмети. 

3. Пояснювати дітям, які правила безпеки застосовуються в даний час у школі, у групі 

та чому вони були введені. 

4. Адаптувати кімнати, приміщення для дітей до санітарного режиму з метою 

забезпечення умов для ефективної дезінфекції, зозокрема: видалення з кімнати всіх 

непотрібних та важких для дезінфекції предметів, наприклад плюшеві іграшки, килимів 

тощо. 

5. Дезінфікувати аксесуари для  тренувальних вправ (м’ячі, скакалки, обручі тощо) та 

комп’ютерне обладнання, що використовуються під час занять. 

6. Регулярне провітрювання приміщення, принаймні раз на годину. 

7. Організувати демонстрації правильного миття рук. 

8. Організувати перерви для учнів з інтервалами, що відповідають потребам, але не 

рідше, ніж кожні 45 хвилин - стосується вчителів 1-3 класів. 

9. Використовувати шкільне подвір’я для прогулянок на свіжому повітрі з учнями та 

організовувати активний відпочинок на території школи, включаючи перерви. 

10. Обмежувальні вправи та контактні ігри під час проведення занять, включаючи 

заняття з фізичного виховання та спорту, в яких  не можна тримати дистанцію. 

10. Нагадувати та контролювати дітей, щоб не торкатися частин обличчя руками, часто 

мити руки, особливо після відвідування туалету, перед їжею, після повернення з 

дитячого майданчика тощо. 

11. Нагадувати основні правила гігієни - закривати обличчя при чханні або кашлі. 

12. Утриматись від організації об’єднаних групових зустрічей. 

13. Організувати виховні та позакласні заходи з урахуванням правил, що стосуються 

організації уроків. 

14. Інформувати про правила користування ресурсами шкільної бібліотеки. 

15. Постійно спостерігати за здоров’ям дитини. 

16. Дотримуватись чергування під час перерв відповідно до регламенту. 

17. Прикривати рота і носа, перебуваючи у спільному просторі. 



18. Зберігати соціальну дистанцію. 

 

III. Співробітники зобов’язані : 

1. Самоспостерігати та вимірювати температури у разі тривожних сигналів здоров’я. 

2. Використовувати засоби індивідуального захисту у спільному просторі, коли в ньому 

перебувають інші люди. 

3. Залишатися вдома в разі підозри на коронавірусну інфекцію SARS Cov-2 або 

симптомів хвороби COVID-19. 

4. Дезінфікувати руки дезінфікуючим засобом, провітрювати коридори раз на годину та 

кімнати після того, як учні та вчителі залишать їх. 

5. Забезпечувати найкращі умови та гігієну. 

6. Виконувати щоденні роботи з прибирання відповідно до вказівок керівника, з 

особливим акцентом на дезінфекцію сенсорних поверхонь: дверних ручок, вимикачів 

світла, ручок, рейок крісел та рівних поверхонь, включаючи стільниці. 

Використовувати спрей-дезінфікуючі засоби лише тоді, коли відсутні діти, 

дотримуватись інструкцій виробника щодо упаковки дезінфікуючих засобів, 

ретельного очищення та дотримуйтесь індивідуальних рекомендацій органів державної 

санітарної інспекції , де працівник або учень з інфекцією дихальних шляхів переїжджав 

і перебував - стосується обслуговуючого персоналу. 

7. Здійснювати моніторинг щоденних прибиральних робіт, з особливим акцентом на 

утримання кімнат, санітарно-гігієнічних приміщень, шляхів сполучення в чистоті, 

дезінфекція дотикових поверхонь - поручнів, дверних ручок і плоских поверхонь, 

включаючи стільниці в їдальнях та їдальнях, клавіатури, вимикачі, проводиться 

спеціалістом з адміністрації, якому працівники сфери обслуговування підлягають. 

8. Обмеження контактів із учнями та викладачами - стосується адміністрації та 

обслуговуючого персоналу. 

IV. Обов'язки батьків 

1. Ознайомитись з процедурами, розробленими на час посиленого санітарного режиму 

в умовах пандемії. 

Дотримуватись шкільних вказівок, щодо приведення та забирання дітей. 

Відводячи дітей до шкільного корпусу за адресою вул. Ratajczaka 1a, не заходити на 

його територію. За винятком непередбачених обставин. 

Відводячи дітей до будівлі за адресою: Powstańców Wielkopolskich 3, входити до 

загальної зони, дотримуючись правил:  



а) 1 опікун з дитиною / дітьми, 

б) відстань від наступного вихователя з дитиною / дітьми мін. 1,5 м, 

в) відстань від працівників школи мін. 1,5 м, 

г) захисні заходи: закривати рота та носа, дезінфікувати руки. 

2. Стежити за тим, щоб переведення дитини до вчителя було спокійним. 

3. Надайте директору або вчителю важливу інформацію про стан здоров’я дитини. 

4. Не відправляйте дитину на заняття, якщо вдома є хтось на карантині чи ізоляції. 

5. Приводьте до школи лише абсолютно здорову дитину - без будь-яких симптомів. 

6. Погоджуйтесь вимірювати температуру у дитини, якщо вчитель це вважає 

обов'язковим. 

7. Надайте дитині індивідуальний захист для рота та носа. 

8. Поясніть дитині, щоб не брала іграшки та непотрібні предмети до закладу. 

9. Регулярно нагадуйте дитині про основні правила гігієни, в тому числі миття рук 

водою з милом, не давати руку, щоб привітатись, уникати частих дотиків очей, носа та 

рота. Звертайте увагу на відповідний спосіб прикриття обличчя при чханні або кашлі. 

10. Обов’язково відповідайте на дзвінки зі школи або призначте додаткову особу 

контакт (уповноважений забрати дитину). 

11. Повідомляйте директора про те, що ваша сім’я повинна перебувати на карантині. 

12. Зобов'язуєтесь дотримуватися рекомендацій співробітників школи, розуміючи, що 

вони пов'язані з турботою про дотримання максимально високих стандартів гігієни та 

безпеки для всіх дітей, а також для тих, хто знаходиться на території школи 

V. Обов'язки учнів 

1. Брати з собою до школи набір підручників і приладдя, необхідних для занять в 

школі. Під час занять (підручники і приладдя) можуть перебувати на шкільному столі 

учня, в портфелі або в його власній шафі. Учні не повинні обмінюватися шкільним 

приладдям. 

2. Під час перебування в загальному просторі використовувати маску закриваючи рот і 

ніс, зберігати соціальну дистанцію. 

3. Перед входом до школи обов'язково дезінфікувати руки. 

4. Суворо дотримуватись правил гігієни: часто мити руки з милом і водою, не подавати 

руку при вітанні, тримати дистанцію, а також уникати дотиків очей, носа і роту. 



5. Звертати увагу на правильний спосіб закриття обличчя при чханні або кашлі.  

6. Уникати великих скупчень учнів, зберігати дистанцію, перебуваючи в коридорі, 

туалеті, інших загальних приміщеннях і на території школи. 

7. Ознайомитись з правилами отримання книжок. 

VII. Процедури на випадок виникнення симптомів інфекції 

1. Дитина, у якої під час перебування в школі були виявлені симптоми інфекції, в тому 

числі підвищена температура або будуть помічені будь-які симптоми інфекції, такі як - 

нездужання, втома, відсутність апетиту, висип, налиті кров'ю очі, нежить, біль у животі 

або шлункові проблеми, нетримання сечі або калу, кашель і т. д., негайно ізолюється в 

підготованому для цієї мети приміщенні, так званим ізолятором. 

2. Коли у дитини виявлена підвищена температура, батьки зобов'язані зв'язатися з 

педіатром і визначити причину його виникнення. Дитина може повернутися на заняття 

в школу за умови позитивного рішення лікаря і відсутності інших симптомів. 

3. Вчитель повідомляє директора і батьків про ситуацію, що склалася. Батьки 

зобов'язані забрати дитину в негайному режимі після того, як вчитель повідомив. 

4. Директор працює відповідно до рекомендацій. 

5. Працівник, у якого з'явилися симптоми інфекції під час роботи (задишка, кашель, 

лихоманка) повідомляє про це директору і негайно залишає робоче місце та негайно 

ізолюється в підготовленому для цієї мети приміщенні, так званому ізоляторі.  

6. Співробітник, у якого з'явилися ознаки інфекції в будинку школи, негайно 

повідомляє про цей факт директору, який приймає подальші дії відповідно до 

рекомендацій. 

VII. Дитяче харчування 

1. Харчування здійснюється у спеціально відведеному місці, з забезпеченням належних 

санітарно-гігієнічних умов у відповідності з рекомендаціями під час епідемії. 

2. Після харчування кожної групи, забезпечити очищення та дезінфекцію столів, 

стільців та поручнів згідно рекомендацій. 

VIII. Додаткові положення 

1. Процедури безпеки набирають чинності з дня підписання директором. 

2. Будь-які зміни в процедурах може зробити директор установи шляхом скасування, 

зміни або доповнення до попередніх записів 

3. Про зміни в процедурах директор інформує співробітників і батьків дітей. 

4. Процедура діє до подальшого повідомлення. 


