
 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ПЕРЕБУВАННЯ УЧНІВ У ЛІЦЕЇ 

НА ПЕРІОД КАРАНТИНУ 

1. Перед початком навчальних  занять: 

1.1. Дотримання графіку допуску до приміщення ліцею, гардеробу, маршруту руху по 

ліцею, графіку харчування. 

1.2. Вхід в приміщення ліцею для учнів, яким виповнилася 12 років та пересування  по 

ліцею в масках.  

1.3. Обробка  рук при вході в приміщення закладу освіти у спеціально відведеному 

місці. 

1.4. Дотримання соціального дистанціювання (триматися від учасників освітнього 

процесу на відстані мінімум одного метра (приблизно три кроки)) при пересуванні  

шкільними  коридорами. 

1.5. Дотримуватися звичайних правил гігієни, використовувати засоби індивідуального 

захисту, вологі серветки. 

1.6. Використовувати захисні маски, які мають щільно прилягати, покриваючи ніс і рот. 

 

2. Під час освітнього процесу: 

2.1. Відміна кабінетної системи (навчання в одному класі крім уроків фізичної 

культури, фізики, інформатики, музичного мистецтва, хімії, біології). 

2.2. Проведення окремих занять чи його частини на свіжому повітрі з наступних 

предметів: фізична культура; я досліджую світ; природознавство; трудове навчання; 

захист України; географії, основ здоров’я). 

2.3. Надання правдивої інформації про самопочуття під час опитування вчителями про 

їх стан здоров’я та наявність симптомів  респіраторних хвороб. 

2.4. Захисні маски можуть не використовуватися під час проведення занять у 

навчальних приміщеннях. 

2.5. Провітрювання класної кімнати після кожного уроку згідно з графіком 

провітрювання. 

2.6. Під час пересування приміщеннями закладу та під час перерв використання 

захисних масок є обов’язковим для учнів, кому виповнилося 12 років. 

2.7. Після четвертого уроку використану текстильну маску помістити в індивідуальний 

поліетиленовий пакет, а одноразовий засіб індивідуального захисту викинути в 

спеціально відведений контейнер, розміщений на першому поверсі з позначкою 

«Використані маски та серветки». 

2.8. Після кожного зняття засобів індивідуального захисту та перед надяганням чистих 

засобів індивідуального захисту, ретельно вимити руки з милом або обробити 

антисептичним засобом. 

2.9. Перебуваючи у коридорі, дотримуватися соціального дистанціювання, відповідно 

до спеціальної розмітки на підлозі,  запобігати утворенню масових скупчень. 
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2.10. Дотримуватися безпечної дистанції в їдальні. 

2.11. Дотримуватися питного режиму з використанням індивідуального або 

одноразового посуду. 

2.12. Дотримання  звичайних правил гігієни, використання засобів індивідуального 

захисту, вологих серветок. 

3.Після закінчення освітнього процесу 

3.1.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. 

3.2.Обробити руки антисептиком. 

3.3.Вихід з приміщення здійснювати відповідно до Тимчасового порядку організації 

освітнього процесу 

4.Вимоги безпеки життєдіяльності для здобувачів освіти у разі погіршення стану 

здоров’я: 

4.1. Повідомити вчителя про погіршення самопочуття та наявність симптомів 

респіраторних хвороб. 

4.2.Діяти відповідно до розпорядження вчителя. 

   4.3.Якщо в учня будуть виявлені симптоми за відсутності батьків, здобувачі освіти 

одягають маску, тимчасово ізолюються в спеціально відведеному приміщенні закладу 

(медичний кабінет), інформуються батьки (інші законні представники) та приймається 

узгоджене рішення щодо направлення до закладу охорони здоров'я. 

4.4.У випадку підтвердження СОVID – 19 в учня   будь – якого класу він іде на ізоляцію 

з відповідними заходами а клас переходить на дистанційне навчання на два тижні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


