ЩОДЕННИЙ ПРОТОКОЛ (РЕГЛАМЕНТ) ДІЙ ДЛЯ УЧНІВ
СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №197 міста КИЄВА
ЗА УМОВИ ОЧНОГО ВІДВІДУВАННЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ В УМОВАХ АДАПТИВНОГО КАРАНТИНУ

1. ПЕРЕД ВИХОДОМ ІЗ ДОМУ:
- переконуюся у відсутності ознак хвороби (біль у горлі, кашель, закладеність носу (нежить), безпричинна втома та
млявість, болі в суглобах та м’язах, головний біль, кон’юнктивіт, діарея, втрата нюху або/та відчуття смаку, висипи та
зміни кольору шкіри на пальцях рук та ніг), про будь-які симптоми попереджую батьків або осіб, що їх замінюють;
- прошу виміряти або самостійно вимірюю температуру свого тіла

ознаки хвороби відсутні
температура тіла – нижче 37.2°С

присутні ознаки хвороби
та/або підвищена температура

ЗБИРАЮСЬ ДО ШКОЛИ

ЗАЛИШАЮСЬ ВДОМА!
(переходжу на дистанційне навчання)

ОБОВ’ЯЗКОВО перевіряю наявність у себе засобів індивідуального захисту:
- декілька захисних масок на зміну (медичних, хірургічних, з тканини або респіраторів);
- індивідуальний дезінфектор для рук.

2. ВХІД ДО ПРИМІЩЕННЯ ШКОЛИ:
- завчасно одягаю захисну маску (медичну, хірургічну, з тканини або респіратор) і не знімаю її ніде, окрім свого
класного кабінету;
- заходжу тільки на свій окремий вхід, про який мене попередив мій класний керівник та піднімаюсь до свого
класного кабінету заздалегідь визначеними сходами (коридорами);
- чітко виконую всі інструкції та правила, про які мене попереджає мій класний керівник.

3. У ПРИМІЩЕННІ ШКОЛИ:
- в основному навчальному кабінеті сиджу тільки за своєю партою та користуюсь власними канцелярськими
засобами;
- перед кожним уроком обробляю руки антисептичним засобом (своїм особистим або виставленим у приміщенні
школи (класному кабінеті);
- в разі поділу класу на підгрупи, пересуваюсь лише по визначеним маршрутам між кабінетами (правосторонній рух);
- перебуваю лише у тих кабінетах (в тому числі і вбиральні), про які мене завчасно попередив мій класний
керівник;
- після закінчення навчальних занять, одразу залишаю приміщення школи
(виключення – групи подовженого дня та предметні гуртки).

ОКРЕМІ ПОЛОЖЕННЯ:
- ОДРАЗУ повідомляю вчителя, класного керівника про будь-які негативні зміни свого самопочуття;
- дотримуюся всіх правил особистої гігієни, тримаю соціальну дистанцію;
- по можливості, максимально використовую електронні носії інформації (телефон, планшет) замість паперових
підручників.

