
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧИТЕЛІВ 

Порядок організації освітнього процесу в умовах профілактики  

розповсюдження коронавірусної хвороби COVID-19                                      

у 2020-2021 навчальному році 

 

1. Допуск до роботи учителів ліцею здійснюється за умови використання 

засобів індивідуального захисту та температурного скрінінгу працівників 

(з відміткою в журналі). 

2. У разі виявлення  підвищеної температури тіла понад 37,2 °C або  ознак 

гострого респіраторного захворювання  учитель до роботи не 

допускається, йому слід звернутись до сімейного лікаря за 

рекомендаціями. 

3. При появі підвищеної температури тіла понад 37,2 °С або ознак гострого 

респіраторного захворювання вдома співробітник повідомляє директора 

ліцею  та не виходить на роботу, одночасно звертаючись за медичною 

допомогою. 

4. Збір  використаних засобів індивідуального захисту, паперових серветок  

здійснюється в окремі контейнери (урни) з кришками та поліетиленовими 

пакетами. 

5. Учитель зобов’язаний дотримуватись  правил особистої гігієни 

(рукомийники, мило рідке, паперові рушники (або електросушарки для 

рук), антисептичні засоби для обробки рук тощо). 

6. За можливості проводити  заняття з окремих предметів на відкритому 

повітрі у визначених місцях. 

7. Пам’ятайте про власну персональну відповідальність за правдивість 

інформації про стан свого здоров’я. 

8. Учитель, який за станом здоров’я не може приступити до роботи, 

повинен повідомити керівництво ліцею (директора, заступника), 

звернутись до сімейного лікаря та оформити лікарняний листок. 

9. У разі підтвердження випадку коронавірусної хвороби СОVID-19 учитель 

повинен повідомити директора ліцею, також проінформувати про коло 

осіб, з якими контактував. 

10. У разі підтвердження випадку коронавірусної хвороби СОVID-19 у 

когось з членів сім’ї, з яким учитель проживає, слід повідомити  

директора ліцею та залишитися на самоізоляції. 

11. Педагоги  ліцею (класні опікуни, учителі - предметними) повинні  

проводити опитування учнів про самопочуття.  



12. У разі виявлення ознак гострої респіраторної хвороби в учня  учитель 

зобов’язаний негайно повідомити про це чергового  адміністратора та 

медичного працівника. 

13. Під час проведення уроків, пересування приміщеннями ліцею учитель 

використовує засоби індивідуального захисту (захисні маски, захисні 

щитки, респіратори). Одноразові захисні маски необхідно змінювати 

кожні 3 години. 

14. Забезпечення питного режиму в ліцеї не буде, тому кожна дитина має 

обов’язково мати пляшечку води. Ліцей забезпечить в кінці дня очищення 

та дезінфекцію твердих поверхонь. 

15. Класний опікун, черговий учитель зобов’язаний контролювати 

провітрювання класного приміщення протягом дня на кожній перерві не 

менше 10 хв. 

16. Питний режим здобувача освіти організовується з допомогою 

використання індивідуальних ємностей для рідини або фасованої питної 

продукції. 

17. При вході в клас учасники освітнього процесу мають обробляти руки 

антисептиком. Використовувати антисептики в класному приміщенні 

заборонено. 

18. Розклад дзвінків поки що не змінено. 

19. Для класного опікуна та чергового учителя робочий день в понеділок 

розпочинається о 8.00 год. У всі інші дні початок робочого дня для 

учителів, які мають 1 урок,  о 8.15 год. 

20. Учням та учителям, яких підвозять до ліцею, вхід до салону 

автотранспорту тільки при наявності засобів індивідуального захисту 

(респіратора або захисної маски). 

21. Організація харчування здійснюється за окремими  правилами та 

графіком. 

22. Для учнів, які проживатимуть в гуртожитку, будуть розроблені особливі 

правила.  

 


