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

ЗА УМОВИ ВІДВІДУВАННЯ ДІТЬМИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ В УМОВАХ АДАПТИВНОГО КАРАНТИНУ 
 

1. ПЕРЕД ВИХОДОМ ДИТИНИ З ДОМУ: 

- переконуюся у відсутності у себе, інших контактних осіб та у самої дитини 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); 
- контролюю вимірювання температури тіла дитини 

 
 

ознаки хвороби відсутні (у всіх вищезазначених осіб)  присутні ознаки хвороби 
температура тіла – нижче 37.2°С та/або підвищена температура 

 

ДИТИНА ЗБИРАЄТЬСЯ ДО ШКОЛИ ЗАЛИШАЮ ДИТИНУ ВДОМА! 
(перехід на дистанційне навчання) 

 
 

ОБОВ’ЯЗКОВО перевіряю наявність у дитини засобів індивідуального захисту: 
- декілька захисних масок на зміну (медичних, хірургічних, з тканини або респіраторів); 

- індивідуальний дезінфектор для рук. 
 

2. ВХІД ДО ПРИМІЩЕННЯ ШКОЛИ: 

- у разі, якщо особисто супроводжую дитину до школи, перевіряю, щоб вона завчасно одягнула захисну маску 
(медичну, хірургічну, з тканини або респіратор) і не знімала її ніде, окрім свого класного кабінету; 
- розумію, що вхід до закладу освіти під час адаптивного карантину для батьків або осіб, що їх замінюють – 
ЗАБОРОНЕНИЙ; 
- всі питання з вчителями, класним керівником вирішую у дистанційному форматі. 

 
 

ОКРЕМІ ПОЛОЖЕННЯ: 

- ОДРАЗУ повідомляю класного керівника про будь-які негативні зміни у самопочутті своєї дитини; 
- в разі виявлення у моєї дитини під час навчального процесу ознак ГРВІ намагаюсь якомога швидше забрати її з 
ізолятору школи та звернутись до сімейного лікаря; 
- в разі підтвердження сімейним лікарем підозри на захворювання COVID-19 у моєї дитини – НЕГАЙНО повідомляю 
про це класного керівника класу; 
- в разі підтвердження захворювання на COVID-19 (за тестом ПЦР) у моєї дитини - НЕГАЙНО повідомляю про це 
класного керівника класу; 
- в разі підтвердження захворювання на COVID-19 у будь-якої контактної особи моєї дитини - НЕГАЙНО повідомляю 
про це класного керівника класу та дію у відповідності до інструкцій сімейного лікаря та переводжу дитину на 
дистанційне навчання. 


