ПРАВИЛА РОБОТИ ДНЗ №29 «БАРВІНОК» В УМОВАХ
АДАПТИВНОГО КАРАНТИНУ
Відповідно до постанови КМУ від 20.05.2020 №392 «Про
встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних
заходів» відновлюють свою діяльність заклади дошкільної освіти.
Діяльність здійснюється відповідно до тимчасових рекомендацій щодо
організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період
карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19),
затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України
від 21.05.2020 № 25.

Правила ранкового прийому дітей до закладу
1. Прийом дітей до ДНЗ здійснюється з 7:30 до 8:45 ранку.
2. З 8:45 вхід до ДНЗ буде зачинений!
3. На вході до закладу сестра медична старша або інша відповідальна
особа зустрічає дитину і проводить початковий температурний
скринінг із занесенням показників у відповідний журнал, батьки
повинні дочекатись результатів тесту.
4. Діти, у яких виявлено температуру тіла понад 37,2 °С або ознаки
респіраторних захворювань:
 ٭при проведенні початкового температурного скринінгу - не
допускаються до відвідування;
 ٭при поточному скринінгу - ізолюються з відповідним інформуванням
медичного працівника та батьків.
5. Помічник вихователя проводить дітей до приміщення закладу, де на
них вже очікує вихователь.
6. Батьки обов’язково перебувають у захисній масці та дотримуються
дистанції, відміченої позначками на асфальті перед входом на
територію ДНЗ.
7. Вхід до будівлі ДНЗ батькам заборонений!
8. Після 16:00 можна забирати дитину з ігрового майданчика. Якщо є
необхідність забрати дитину раніше, то лише за попереднім
телефонним дзвінком вихователю.

На період карантину:
 ٭обмежується кількість дітей в групах, згідно можливості забезпечення
належних протиепідемічних умов та контролю щодо їх дотримання;
 ٭пріоритет надається діяльності, що проводиться на відкритому повітрі (на
вулиці);
 ٭у групових кімнатах розміщення здійснюється таким чином, щоб
забезпечити максимально можливе фізичне дистанціювання;
 ٭обмежуються заняття та ігри, що передбачають безпосередній фізичний
контакт між дітьми та персоналом або потребують використання значної
кількості додаткового інвентарю;
 ٭процес організації харчування здійснюється таким чином, щоб мінімізувати
кількість дітей, які харчуються одночасно або одночасно перебувають за
одним столом;
 ٭забороняється проведення масових заходів (вистав, свят, концертів тощо)
за участі дітей з більш, ніж однієї групи, та присутність на них глядачів
(відвідувачів);

