
COVID-19 В УКРАЇНІ: ЯК ДІЯТИ, ЯКЩО В УЧНЯ
АБО ВЧИТЕЛЯ ВИЯВИЛИ СИМПТОМИ COVID-19

Коронавірус_інфо

Одягнути захисну
маску 

Повідомити батьків про
виявлені симптоми у дитини

Викликати мобільну бригаду
для проведення тестування

Лікар приймає рішення щодо самоізоляції, чи госпіталізації хворого.

Якщо результат тестування на COVID-19 позитивний, весь клас
відправляється на самоізоляцію, за рішенням епідеміолога.

При середньо-тяжкому стані,
зателефонувати “103”

Якщо захворів вчитель,
зателефонувати сімейному лікареві

Ізолювати дитину в окремому 
приміщенні 
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COVID-19 В УКРАЇНІ: НОВІ ПРОТИЕПІДЕМІЧНІ ЗАХОДИ
ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ПІД ЧАС НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
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На вході

Дозатори для антисептиків Миття рук з милом перед уроками

  У приміщенні

  Вчителям:  Учням/студентам:

+
• захисні маски або 
     респіратори (крім часу 
     проведення занять)

• у регіонах з 
     “помаранчевим” рівнем 
     епідемічної небезпеки – 
     захисний щиток під час 
     уроку

• допуск на роботу – тільки 
     після термометрії

• захисні маски або 
     респіратори, крім школярів 
     1 – 4 класів  

• у “помаранчевих”
     регіонах – навчання в   
      групах до 20 осіб

• при підтвердженні
     COVID-19 в одного учня – 
     самоізоляція всього 
     класу/групи



ЗАХИСТИ СВОЮ ДИТИНУ ВД COVID-19 – 
ПОДБАЙ ПРО БЕЗПЕЧНЕ ВІДВІДУВАННЯ ДИТСАДКА
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ПЕРЕКОНАЙСЯ, 
ЩО ДИТИНА ЗДОРОВА 

НЕ ЗАХОДЬ У ПРИМІЩЕННЯ 
ТА НОСИ МАСКУ

 

М'ЯКІ ІГРАШКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ ВДОМА! 
 

СПІЛКУЙСЯ З ВИХОВАТЕЛЯМИ 
ДИСТАНЦІЙНО 

ПОДБАЙ ПРО ЗМІННЕ 
ВЗУТТЯ ДИТИНИ 



ЗАХИСТИ СЕБЕ ВІД COVID-19 У ГУРТОЖИТКАХ – 
БУДЬ ВІДПОВІДАЛЬНИМ СТУДЕНТОМ 
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Обробляй руки
спиртовмісними 
антисептиками  

Перебувай поза кімнатою лише 
у респіраторі або захисній масці

Утримуйся від контакту з 
особами із симптомами 

респіраторних захворювань

Самоізолюйся при появі
симптомів 

респіраторних захворювань

+
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ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ У ШКОЛІ
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Якщо ти у 5-11 класі, пересувайся по школі
в масці (з 1-4 клас маски не обов‘язкові)

Вітайся та спілкуйся з друзями,
дотримуючись дистанції в 1,5 метра

Ретельно мий руки з милом
перед кожним уроком

Користуйся кольоровою розміткою
в школі

Під час уроку в класі
можеш зняти маску

Старайся уникати на перервах
скупчень дітей з інших класів

Обов’язково повідом учителя,
якщо погано себе почуваєш



COVID-19 В УКРАЇНІ: ПРАВИЛА ПЕРЕБУВАННЯ 
ВЧИТЕЛІВ У ШКОЛІ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ
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Скринінг температури тіла 
перед початком робочого дня

 Дезінфекція рук на вході у 
школу

Обов'язково мити руки з милом 
після кожного уроку

У регіонах із "зеленим" та 
"жовтим" рівнями під час 

уроку можна бути без маски 
за умови дотримання 

дистанції

У регіонах з "помаранчевим" 
рівнем під час уроку бути в 

захисному щитку



ПАМ'ЯТКА ДЛЯ БАТЬКІВ ЩОДО БЕЗПЕЧНОГО
ПЕРЕБУВАННЯ ДІТЕЙ У ШКОЛІ
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Для мінімізації ризику інфікування батьки у 
приміщення школи не допускаються.!

Забезпечте дітей 5-11 класів 
засобами індивідуального захисту

(з 1-4 клас маски не обов‘язкові)

Слідкуйте за дотриманням
правил особистої гігієни дитиною

Залишайте дитину вдома
при перших симптомах ГРВІ

Спілкуйтеся з дітьми на 
території освітнього закладу, 

але не заходьте всередину

ШКОЛА


