АЛГОРИТМ ДІЙ ГІМНАЗІЇ НПУ ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА
ПІД ЧАС КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ ЗА РІЗНИМИ РІВНЯМИ
ЕПІДЕМІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ПОШИРЕННЯ COVID -19
ЗЕЛЕНИЙ РІВЕНЬ
Заборонено:
 допускати до роботи персонал гімназії без засобів індивідуального захисту
(далі – ЗІЗ) та без проведення температурного скринінгу;
 допускати на робоче місце працівників із ознаками гострого респіраторного
захворювання або з підвищеною температурою тіла понад 37,2С;
 допуск до гімназії сторонніх осіб, а також батьків та осіб, які супроводжують
здобувача (крім дітей з інвалідністю);
 перебувати без маски у гімназії (окрім уроків/занять);
 залишати самовільно місце самоізоляції;
 приводити батькам дітей до гімназії без захисної маски;
Дозволено:
 відвідувати гімназію здобувачам освіти у звичайному режимі;
 проводити культурні, спортивні, розважальні та інші заходи на свіжому
повітрі відповідно до протиепідемічних вимог;
 організовувати роботу бібліотек, гуртків, секцій, позашкільних відділень,
секторів відповідно до затверджених графіків з дотриманням
протиепідемічних вимог;
 організовувати гаряче харчування в їдальні за графіком, за умови забезпечення
відстані між столами не менше 1,5 метра, розміщення за столом не більше 4-х
осіб;
 організація роботи буфету, враховуючи вимоги дистанціювання та відповідно
до графіків;
Вимоги:
 медичній сестрі (відповідальній особі наказ №42 від 29.05.2020 ):
o проводити щоденний контроль за виконанням заходів;
o проводити температурний скринінг персоналу при вході у гімназію з
подальшим записом у журнал;
o проводити роз’яснювальну роботу серед персоналу та здобувачів освіти
щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення
симптомів коронавірусної хвороби (COVID-19);
o розробити алгоритм дій на випадок надзвичайних ситуацій (визначені в
Регламенті) та ознайомити з ним учасників освітнього процесу;
o провести навчання працівників щодо одягання, використання, зняття
ЗІЗ, їх утилізації.
 заступнику директора з навчально-виховної роботи провести інструктаж для
працівників щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції,
дотримання правил респіраторної гігієни та протиепідемічних заходів з
подальшим записом у журналі інструктажів з охорони праці;
 співробітникам при появі підвищеної температури тіла понад 37.2 або ознак
гострого респіраторного захворювання повідомити свого безпосереднього
керівника та не виходить на роботу, одночасно звертаючись за медичною
допомогою;

 педагогічним працівникам:
o здійснювати опитування учнів щодо самопочуття перед початком
занять;
o проводити щоденні п’ятихвилинки здоров’я;
o проводити провітрювання після кожного уроку/заняття (10 хв.);
o проводити обробку та дезінфікування поверхонь після кожної
пари/уроку
 технічному персоналу проводити вологе прибирання та дезінфікування
висококонтактних поверхонь у кінці робочого дня після уроків/занять;
 заступнику директора з навчально-виховної роботи розробити графік
харчування здобувачів освіти врахувати максимальну кількість учні які
можуть одночасно перебувати в їдальні не порушуючи фізичної дистанції 1
метр;
 заступнику директора з господарської частини:
o організувати місця для дезінфекції рук, на входах до гімназії та інших
приміщень;
o створити необхідні умови для дотримання працівниками правил
особистої гігієни (рукомийник, мило рідке, електросушарки для рук)
o організувати місця для збору використаних ЗІЗ, розмістити на території
гімназії контейнери з кришками та поліетиленові пакети для збору
використаних ЗІЗ з подальшою утилізацією (щільно зав’язувати в
подвійний пакет та наносити маркування «використані засоби
індивідуального захисту») згідно з укладеними угодами на вивіз твердих
побутових відходів;
o щоденно здійснювати дезінфекцію контейнерів, картонні контейнери
одноразового використання підлягають утилізації;
o розмістити інформаційні плакати про необхідність дотримання
респіраторної гігієни та етикету кашлю;
 розробити маршрути руху учнів та скласти графік, за яким відбувається
допуск здобувачів освіти до закладу, а саме визначити початок уроків о 8.30,
використати 3 входи: ЦВ - 10А, 10Б, 9А, 9Б, 8А; ЕВ №5- 5А, 5Б, 11А, 11Б; ЕВ
№3 - 6А, 6Б, 7А, 7Б, 8Б класи.
 мінімізувати пересування учнів між класами/кабінетами;
 продовжувати практику проведення спарених уроків;
 забезпечити проведення окремих уроків/занять та позаурочних заходів на
свіжому повітрі;
 у розкладі занять передбачити різний час початку та закінчення занять;
 обмежити проведення масових заходів (нарад, зборів тощо) в закритих
приміщеннях, окрім заходів, необхідних для забезпечення функціонування
гімназії – проведення педагогічних рад, конкурсних комісій, зборів трудового
колективу тощо.
 забезпечити працівників гімназії ЗІЗ (1 маска на 3 години);
 забезпечити медичні пункти: безконтактними термометрами, дезінфікуючими
та антисептичними засобами для рук, ЗІЗ;
 організувати питний режим здобувача освіти з допомогою використання
індивідуальних ємностей для рідини.

 забезпечити усіх працівників харчоблоку засобами індивідуального захисту із
розрахунку 1 захисна маска на 3 години роботи, одноразовими рукавичками;
 працівник їдальні, який видає страви або здійснює розрахунок повинен бути
забезпечений ЗІЗ: захисною маскою або респіратором, окулярами або щитком,
одноразовими рукавичками;
 обладнати спеціальне приміщення для тимчасового ізолювання хворих;
ЖОВТИЙ РІВЕНЬ
Зборонено: Зелений рівень +
 відвідувати (упродовж 2 тижнів) гімназії особам (учнями/працівникам), які
були в контакті з хворими;
 проводити освітній процес безпосередньо в закладі освіти (упродовж 2
тижнів) у класах/групах, у яких виявлено хворого учня/ педагога;
Дозволяється:
 відвідувати гімназію здобувачам освіти у звичайному режимі, окрім
учнів/класів, які переведені у дистанційний режим;
 перебувати без маски під час уроків/занять у гімназії;
 проводити заняття на свіжому повітрі;
 організовувати харчування учнів, які навчаються на одному поверсі з класом,
що переведений на дистанційний режим, окремо від інших учнів (за окремим
графіком);
Вимоги: Зелений рівень +
 технічному персоналу збільшити кратність прибирання та дезінфекції
поверхонь на поверсі, де навчався клас, що переведені у дистанційний режим,
та в місцях загального користування;
 обмежити рух учнів гімназією;
 організувати освітній процес, для учнів/класів, які навчаються на одному
поверсі з класом/групою, що переведений у дистанційний режим виключно на
цьому поверсі;
 організовувати спілкування педагогів між собою, з батьками, наради та інші
заходи лише в онлайн режимі;
 перевести роботу вчительської в онлайн режим;
 перевести 6-9 класи на змішане навчання (каси розподіляються на 2 групи (не
більше 15 учнів). Перший тиждень на навчання приходить перша група, друга
самостійно займається вдома; демонстрація уроку іде в прямому ефірі через
ZOOM чи SKYPE. Другий тиждень групи міняються. Вчитель оптимізує
програму для повноцінної подачі матеріалу);
 для 10-11 класів навчання залишається очним;
 для 5–их класів організувати очне навчання у гімназії протягом адаптаційного
періоду з подальшим впровадженням змішаного навчання;
ПОМАРАНЧЕВИЙ РІВЕНЬ
Зборонено: Зелений рівень + жовтий рівень +

 проводити масові (культурні, розважальні, спортивні, соціальні та інші
заходи);
 проводити освітній процес за кабінетною системою;
Вимоги: Зелений рівень + жовтий рівень +
 педагогічним працівникам:
o з паперовими класними журналами та іншими документами необхідно
працювати виключно в масках та захисних рукавичках;
o посилити контроль за станом здоров’я учасників освітнього процесу;
o в процесі викладання навчальної дисципліни рекомендовано
використовувати захисні щитки, які дезінфікуються відповідно до
інструкції виробника;
 обмежити пересування учасників освітнього процесу, окрім випадків,
передбачених режимом роботи гімназії;
 збільшити кількість предметів, які можуть бути переведені у режим
дистанційного навчання;
 технічному персоналу збільшити кратність прибирання та дезінфекції
поверхонь у всіх приміщеннях;
 відвідувати гімназію здобувачам освіти у групах не більше 20 осіб;
ЧЕРВОНИЙ РІВЕНЬ:
Зборонено:
 відвідувати заклади освіти всім учасникам освітнього процесу;
Вимоги:
 організувати освітній процес у дистанційному режимі з використанням єдиної
платформи;
 розподілити роботу рівномірно за напрямками між членами адміністрації;
 наблизити максимально розклад уроків до режиму роботи гімназії на зеленому
рівні (уроки/заняття починати відповідно до складеного розкладу, не
перевищувати кількість уроків, що зазначено у розкладі; обов’язково
проводити перерви);
 організувати спілкування з батьками, між працівниками гімназії, між учнями
в класі та зв'язок адміністрації гімназії з усіма учасниками освітнього процесу
в онлайн режимі;
 залучити до роботи педагогів, які не викладають предмети, доручити їм іншу
ділянку/вид роботи, що передбачає освітній процес у дистанційному режимі;
 організувати роботу психолога/психологічної служби, який створить осередок
позитивних емоцій;
 зменшити обсяг домашніх завдань для всіх учнів/слухачів;
 встановити чергування адміністрації, сторожів, прибиральниць у гімназії;
 при необхідності забезпечити вчителів технічними засобами навчання;
 здійснювати дезінфекцію всіх приміщень гімназії згідно графіку чергування
прибиральниць.
Директор гімназії

Світлана БАЛАБА

