
ПРОЦЕДУРА БЕЗПЕЧНОГО ПЕРЕБУВАННЯ ДИТИНИ В
Комплексі загальноосвітньої  школи № 4 Лігниця

ВІДПОВІДНО ДО ВКАЗІВОК ДЛЯ ГРОМАДСЬКИХ І НЕГРОМАДСЬКИХ ШКІЛ

Основи права:

• Закон від 14 грудня 2016 року Про освітнє право (Збірник законів від 2019 року, пункт 1148, із 

змінами),

• Закон від 5 грудня 2008 року про попередження та боротьбу з інфекціями та інфекційними 

захворюваннями у людей ( Збірник законів 2019 року, пункт 1239, зі змінами),

• Постанова Міністра національної освіти і спорту про безпеку та гігієну в державних та приватних

школах та закладах (Збірник законів 2003 р., № 6, пункт 69, із змінами),

• Постанова Міністра національної освіти від 20 березня 2020 р. Про спеціальні рішення під час 

тимчасового обмеження функціонування підрозділів системи освіти у зв’язку з запобіганням, 

протидією та боротьбою з COVID-19 ( Збірник законів 2020 р., пункт 493)

• Постанова Міністра національної освіти від 11 березня 2020 року про тимчасове обмеження 

функціонування підрозділів системи освіти у зв’язку з запобіганням, протидією та боротьбою з 

COVID-19 (Збірник законів 2020 року, пункт 41о, із змінами та доповненнями)

• Настанови  Міністерства національної освіти, Міністерства охорони здоров’я та ГІС для 

державних та приватних шкіл та установ з 1 вересня 2020 року.

Процедура спрямована на:

забезпечення безпеки учнів під час занять, організованих у ЗСО No 4 м. Лігниця на вулиці 

Т. Шевченка, 10, 59-220 м. Лігниця 

Зобов'язані дотримуватися процедури:

весь персонал школи, батьки, учні, люди, які приходять до школи



Організація занять у школі та в навчальному закладі:

Загальна інформація

• Батьки зобов’язані надати актуальні контактні дані, за допомогою яких директор або 

призначений працівник зможуть швидко та ефективно зв’язатися з ними у випадку, якщо учень 

проявить симптоми зараження.

• У школі є безконтактний термометр, за допомогою якого вчитель може перевірити температуру

тіла дитини, стан якої свідчить про ознаки інфекції. Термометр дезінфікують після кожного 

використання.

• Якщо працівник школи помітить учня з симптомами, які можуть вказувати на інфекцію 

дихальних шляхів, включаючи, зокрема, високу температуру, кашель, ізолює учня в окремій 

кімнаті або у спеціально відведеному місці, забезпечивши  мінімальну відстань 2 м від інших 

людей та негайно повідомляє батьків / опікунів про необхідність забрати учня зі школи 

(рекомендується власний транспорт).

• Шкільна робота організована таким чином, щоб тримати людей на відстані на території школи,   

особливо в загальних місцях і  обмеження  накопичення кількості  учнів  на території школи.

• У школі існують загальні правила гігієни: часте миття рук (миття рук відразу після прибуття до 

школи), захист при чханні та кашлі та уникання дотику до очей, носа та рота. 

• Предмети та обладнання в приміщенні, які неможливо ефективно мити, мити чи дезінфікувати, 

вилучаються щоб не було  доступу до них.

• Кабінети та загальні приміщення (коридори) провітрюються принаймні раз на годину, під час 

перерв, а при необхідності - і під час занять.

• Вчитель в 1-3 класах організовує перерви для своїх учнів з інтервалами, адекватними потребам, 



але не рідше, ніж кожні 45 хвилин.

• Рекомендується учням користуватися шкільним майданчиком та залишатися на відкритому 

повітрі на території школи, в тому числі під час перерв.

• Позакласні заходи, організовані в школі, враховують правила організації уроків.

• Правила користування шкільною бібліотекою та її робочий час враховують необхідний період 2-

денного карантину для книг та інших матеріалів, що зберігаються в бібліотеках.

Заняття з фізичної культури

• Тренажери (м’ячі, скакалки, обручі тощо), що використовуються під час занять, чистяться або 

дезінфікуються після кожного заняття.

• У тренажерному залі використаний спортивний інвентар та підлогу миють миючим засобом або

дезінфікують після кожного дня занять, а по можливості і після кожного заняття.

• Під час занять, включаючи фізкультуру та спорт, де ви не можете тримати дистанцію, фізичні 

вправи та контактні ігри обмежені.

Прихід учня до школи

• У  школу можуть приходити учні у яких не має симптомів, що свідчать про інфекцію дихальних 

шляхів, та учні,  яких члени сімї  не перебувають у карантині чи ізоляції, вдома чи в іншій  ізоляції.

• Учні можуть бути приведені до школи і відібрані з неї опікунами без будь-яких симптомів, що 

свідчать про інфекцію дихальних шляхів. По дорозі до школи, опікуни з дітьми а також учні 

дотримуються чинних правних норм що торкаються  поведінки у  публічному просторі. 

•На вході до школи є інформація про обов’язок дезінфікувати руки та інструкції щодо 



використання дезінфікуючого засобу.

• Опікуни, що приводять дітей, можуть зайти до загального шкільного простору ( коридору перед 

входом до школи)  дотримуючись правил:

а) 1 опікун з дитиною / дітьми,

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

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

г) опікуни повинні дотримуватися чинних правових норм, що стосуються безпеки здоров’я 

громадян (наприклад, застосовувати захисні заходи: засоби захисту рота та носа, одноразові 

рукавички або дезінфекцію рук).

• Присутність сторонніх осіб у школі обмежується необхідним мінімумом (необхідно 

застосовувати захисні заходи: засоби захисту рота та носа, одноразові рукавички або дезінфекцію

рук, лише люди без симптомів, що свідчать про інфекцію дихальних шляхів) та у визначених 

місцях.

• Школа має реєстр сторонніх осіб, які входять до школи.

• Учень / учениця має власні приладдя та підручники, які можна зберігати на шкільному столі 

учня, у шкільній сумці чи у власній шафці. Учні не повинні обмінюватися шкільним приладдям між 

собою.

• Учні не повинні брати із собою непотрібні предмети до школи. Це обмеження не поширюється 

на дітей з особливими освітніми потребами, зокрема на дітей з обмеженими можливостями. У 

таких випадках необхідно стежити за тим, щоб діти не ділились своїми іграшками з іншими, тоді 

як опікуни дитини повинні забезпечувати регулярне прибирання (миття чи дезінфекцію) іграшок 

та речей.

• Учні приходять до школи в конкретний час, щоб обмежити скупчення більших груп учнів у 



роздягальні, учні початкової школи  входять до школи через перший вхід, а старші учні  через вхід 

до роздягальні.

• Перші два тижні вересня учні не користуються роздягальнями.

• На вході до роздягальні є дезінфікуючий засіб для рук та інструкції щодо правильної дезінфекції 

рук.

• Учні надягають свої маски при вступі до школи та знімають їх під час входу до класу.

• До 15 вересня учні носять маски на перервах у коридорі.

• На шкільному майданчику маски не потрібні.

• Для забезпечення відстані в коридорах під час перерв, визначаються зони:

1 зона - коридор перед кімнатою 14

2-а зона-коридор перед кімнатою 26

3 зони - коридор, 1 поверх (навчання 1-3 класів)

4 зона - антресоль - зал 38а

5 зона - сцена

6 зона - 2 поверх, клас 45.46

Заняття на світлиці

• Позашкільні заходи проводяться у світлиці, за необхідності, в інших класах, щоб обмежити 

більшого скупчення  учнів.

• Учні, які беруть участь  в заняттях на світлиці, повинні ознайомитися з новими правилами 

безпеки під час епідемії.

• Засоби для дезінфекції рук розміщуються у світлиці таким чином, що забезпечує легкий доступ 



під наглядом опікуна.

• Світлиці провітрюються (принаймні щогодини, коли діти перебувають у світлиці ), особливо 

перед приходом учнів та після дезінфекції.

• Під час занять на світлиці учні намагаються підтримувати  дистанцію, мін. 1,5м.

• Під час кашлю чи чхання учні повинні закривати рот і ніс.

                           Гігієна, прибирання та дезінфекція приміщень та поверхней

• При головному вході є телефонні номери відповідної санітарно-епідеміологічної станції, 

інфекційного відділення лікарні та медичних служб та органів, з ким слід зв’язатися у разі появи 

симптомів захворювання.

• Усі особи треті, які вхолять до школи, повинні продезінфікувати руки або одягати захисні 

рукавички, тримати рот і ніс закритими і залишатися в відповідних зонах.

• Треба регулярно мити руки водою з милом, і допільнувати щоб учні робили це, особливо коли 

вони приходять до школи, перед їжею, після повернення зі свіжого повітря та після туалету.

• Школа здійснює моніторинг щоденних робіт з прибирання, приділяючи особливу увагу на 

утримання кабінетів, санітарно-гігієнічних приміщень, проходів в чистоті, дезінфекції дотикових 

поверхонь - поручнів, клямок та плоских поверхонь, включаючи  клавіатури, вимикачі. 

• Проводячи дезінфекцію, суворо дотримуватись інструкцій виробника на упаковці 

дезінфекційного засобу. Важливо суворо дотримуватися часу, необхідного для провітрювання 

продезінфікованих приміщень та предметів, щоб учні не  вдихали парів дезінфекційного засобу. 

• Плакати з правилами правильного миття рук слід вивісити в санітарно-гігієнічних приміщеннях, 

а також інструкції з дезінфекції на дозаторах з дезінфікуючим засобом для рук.

• Санітарно-гігієнічні пристрої слід постійно тримати в чистоті, включаючи їх дезінфекцію або 



очищення миючим засобом.

• У школі є контейнер для викидання використаних масок та рукавичок. Рекомендації з цього 

приводу зазначаються на веб-сайті ГІС: https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-

zalecenia-pl/ korisно-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania -коронавірус-заборона-

sars-cov-2 /

Вказівки Міністерства народної освіти, підготовлені спільно з Головним Санітарним Інспектором 

та Міністром Охорони Здоров'я, є додатком до цієї процедури. 


