
Додаток до Положення No 7/2022 від 2 квітня 
Директора ДНЗ №59 

 їх. Генерал Ян Генрик Домбровський у Познані 
 

 
 
Порядок безпеки для учнів та працівників школи та інструкції з організації роботи закладу у зв’язку 
з епідемією COVID-19, що діють з 1 квітня 2022 року. 
 
1. До школи/дошкільного відділення може відвідувати лише здорову дитину без ознак інфекції чи 
інфекційного захворювання. 
2. Рекомендується, щоб діти після приходу (переодягання) до закладу спочатку вимили руки з 
милом/дезінфікували руки, використовуючи відкриті дезінфікуючі рідини. 
3. Дітей до закладу привозять/забирають здорові люди без симптомів інфекції чи інфекційної 
хвороби. 
4. Опікуни повинні дотримуватися чинних правил закладу, зокрема правил, пов’язаних з безпекою 
здоров’я. 
5. Опікунам, які ведуть дітей до закладу, рекомендується входити до будівлі закладу або приміщення 
закладу за принципом одного опікуна з дитиною/дітьми. 
6. Присутність сторонніх осіб на території Початкової школи обмежена 
7. Люди, які заходять до приміщення школи, зобов'язані дотримуватися загальноприйнятих 
принципів, пов'язаних з безпекою здоров'я. Крім того, рекомендується гігієна рук. 
8. Молодших школярів (1-3 класи) забирають батьки біля центрального входу школи. 
9. Батьки/опікуни дітей, які приносять до закладу іграшки/інші речі та посуд, повинні забезпечити 
їх регулярне прибирання/миття/по можливості дезінфекція. 
Організація роботи школи 
 
1. Рекомендується часто провітрювати приміщення, загальні частини (коридори) принаймні, коли 
дітей немає в кімнаті, а за необхідності також під час занять. 
2. У школі, на підставі отриманої згоди батьків, учням із симптомами вимірюється температура за 
допомогою сенсорного термометра. 
3. Батьки або уповноважені особи зобов'язані забрати хвору дитину (температура вище 37 градусів / 
симптоми: кашель / нежить / 
4. Дитина з симптомами по можливості ізолюється від здорових учнів (в кабінеті медичної сестри), 
слід негайно повідомити батьків/опікунів, щоб якнайшвидше забрати дитину зі школи. 
5.Рекомендується вчителям та працівникам школи, якщо це можливо, забезпечити дотримання 
дітьми загальних правил гігієни, зокрема: часте миття рук (після приходу в заклад негайно мити руки), 
захист під час чхання та кашлю та уникання дотику до очі, ніс і рот. 
6. У школі на уроках і перервах масок немає, а для працівників школи рішення про прикриття рота 
приймається індивідуально учнем і працівником. 
7. Рекомендується зібрати сторонніх осіб в адміністративних приміщеннях школи 
(секретаріат/бібліотека) 
8. Змінюються правила позики та повернення книг до шкільної бібліотеки, скасовуються методичні 
рекомендації щодо книжкового карантину. 
 
Гігієна, прибирання та дезінфекція приміщень і поверхонь: 
 
1. У санітарно-гігієнічних приміщеннях рекомендується розклеїти плакати з правилами належного 
миття рук, а за наявності диспенсерів для дезінфекції рук - інструкції (за потреби також іншими 
мовами). 
2. Дезінфекція шкільних приміщень та обладнання проводиться в закладі перед початком занять 
учнями в даному класі. 
3. Школа за бажанням працівника надає індивідуальні засоби індивідуального захисту для можливого 
використання працівниками у разі потреби (наприклад, для проведення гігієнічних процедур дитині 
відповідно до ситуації). 
 



 
Гігієна, прибирання та дезінфекція приміщень і поверхонь: 
 
1. У санітарно-гігієнічних приміщеннях рекомендується розклеїти плакати з правилами належного 
миття рук, а за наявності диспенсерів для дезінфекції рук - інструкції (за потреби також іншими 
мовами). 
2. Дезінфекція шкільних приміщень та обладнання проводиться в закладі перед початком занять 
учнями в даному класі. 
3. Школа за бажанням працівника надає індивідуальні засоби індивідуального захисту для можливого 
використання працівниками у разі потреби (наприклад, для проведення гігієнічних процедур дитині 
відповідно до ситуації). 
 
гастрономія: 
1. При організації харчування в школі / громадському харчуванні / забезпечуються гігієнічні умови, 
передбачені законодавством сторонньою компанією. 
2. Харчування здійснюється тільки в шкільній їдальні 
 
 
Порядок дій у разі підозри на зараження персоналом або дитиною: 
 
1. На роботу в установі повинні приходити лише люди без будь-яких симптомів, що свідчать про 
інфекцію дихальних шляхів або інфекційне захворювання. 
2. Рекомендується, щоб діти приходили до закладу без симптомів інфекційного захворювання або 
припущення про інфекційне захворювання. Це стосується і їхніх опікунів. 
3. У разі виявлення у працівника на робочому місці симптомів інфекційного захворювання керівник 
закладу відсторонює його від виконуваної діяльності, а за необхідності викликає медичну допомогу. 
4. Якщо ви помітили будь-які тривожні симптоми захворювання у дитини, необхідно негайно 
звернутися до батьків/опікуна для визначення подальших дій. 
5. Відведено приміщення/кабінет медичної сестри, де можна буде тимчасово ізолювати людину у 
разі появи симптомів захворювання. 
6. Батьки зобов'язані негайно забрати дитину при появі симптомів захворювання, якщо дитину 
дозволено забрати третіми особами, вони надсилають інформацію до вихователя/шкільної 
канцелярії через журнал Librus з даними особи. уповноважений на його збір. 
 
 
 
 
 
 

 


