
ЩОДЕННИЙ ПРОТОКОЛ (РЕГЛАМЕНТ) ДІЙ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ 
СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №197 міста КИЄВА 

 

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 чергового адміністратора; 

- вимірюю температуру свого тіла 

  
ознаки хвороби відсутні присутні ознаки хвороби 

температура тіла – нижче 37.2°С та/або підвищена температура 
 

ЗБИРАЮСЬ НА РОБОТУ ЗАЛИШАЮСЬ ВДОМА! 
(переходжу на дистанційну форму роботи) 

 
 

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 класного 

кабінету; 

- під час приходу до школи в обов’язковому порядку проходжу термометрію, її результати фіксуються у 

спеціальному журналі (термометрія також може проводитись в інший час під час обходів класів медичними 

працівниками школи); 

- заходжу через центральний вхід та піднімаюсь до свого кабінету заздалегідь визначеними сходами 
(коридорами); 
- працівники з температурою вище 37,2 до роботи не допускаються та діють у відповідності до «Протоколу дій 

працівника школи в разі хвороби». 

 

3. У ПРИМІЩЕННІ ШКОЛИ: 

- у місцях загального користування обов’язково перебуваю у масці/респіраторі, що закривають рот та ніс; 

- під час уроку можу не одягати маску/респіратор, проте це не забороняється; 

- після завершення уроку забезпечую вихід дітей класу/навчальної групи у заздалегідь визначену зону відпочинку, 

здійснюю провітрювання навчального кабінету і дезінфікую антисептичним розчином своє робоче місце; 

- у приміщенні, що призначено для мого відпочинку, перебуваю без маски/респіратора; 

- дотримуюсь правил миття та дезінфекції рук та дезінфікую їх: 

▪ перед початком роботи, після відвідування санвузла (обов’язкова обробка дезінфікуючим засобом), 

▪ після кожного виходу з приміщення групового осередку, харчоблоку тощо та після повернення, 

▪ після роботи з необробленими продуктами або зовнішньої тарою (обов’язкове миття рук), 

▪ при зміні технологічної операції на харчоблоці (обов’язкова обробка дезінфікуючим засобом), 

▪ після чхання, сякання, кашлю, витирання очей, причісування, 

▪ у будь-яких інших випадках контакту в процесі роботи з предметами, які можуть забруднити руки. 



ОКРЕМІ ПОЛОЖЕННЯ: 

- ОДРАЗУ повідомляю адміністрацію школи 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; 

- ПОСТІЙНО інформую учнів, батьків або осіб, які їх замінюють про загальну інформацію щодо поширення COVID-19 в 

Україні, дотримуючись ТІЛЬКИ офіційної інформації, яку поширює МОЗ України (можу спиратись на наукові 

дослідження ВОЗ або урядових організацій інших держав); 

- за поширення «фейків», недостовірної інформації або розповсюдження свого панічного (істеричного) настрою на 

інших працівників школи та учнів є неприпустимим (буде встановлено індивідуальну міру покарання). 


