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Львів VS коронавірус:
корисні поради 

Як себе захистити від 
вірусних інфекцій

Зміцнюйте імунітет та стежте за самопочуттям
Повноцінне харчування, здоровий сон, фізичні вправи 
та водний баланс організму

Вчасно звертайтеся до лікаря
У разі появи перших симптомів ГРВІ, невідкладно 
зверніться до свого сімейного лікаря

Мийте часто руки з милом протягом 20-ти секунд
Або користуйтесь антисептиком, вміст спирту в якому не 
повинен бути менше 60-80%

Уникайте контакту з людьми із симптомами ГРВІ
З тими, хто має симптоми застуди, мінімальна дистанція — 
1,5 метра

Термічно обробляйте продукти
Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти та яйця

Уникайте дотиків до свого обличчя
Не торкайтеся брудними руками своїх очей, носа та рота

терти правою долонею по 
тильній стороні лівої руки 

і навпаки

Протокол для працівників 
закладів дошкільної освіти

гаряча лінія міста, тел. 15-80 (цілодобово, безкоштовно)
офіційний сайт ЛМР: city-adm.lviv.ua

1. Проводити прийом дітей до 9.30 години.

2. Заборонити батькам та стороннім осо-
бам заходити в приміщення закладу.

3. Взяти письмову згоду у батьків щодо до-
тримання вимог під час послаблення ка-
рантину, довідки з місця роботи батьків 
(онлайн).

4. Зробити розмітку біля входу щодо дотри-
мання дистанції.

5. Обладнати контейнери (з написами) для 
використаних масок та рукавичок.

6. Організувати на входах до закладу міс-
ця для обробки рук та взуття (дезін-
фікуючі килимки) із вказівником про 
необхідність дезінфекції (банер, на-
клейка), де працівники дитячого садка 
вимірюють температуру, проводять ог-
ляд дітей, знезараження взуття та де-
зінфекцію рук, забирають вихованців 
до груп.

7. При вході у групу дитина роздягається, 
миє з милом руки і витирає паперовим 
рушником. 

8. При найменших ознаках захворюван-
ня, дитина в дитячий садок не допус-
кається.

9. При найменших ознаках нездужання ви-
хованця впродовж дня, необхідно ізолю-
вати його і негайно повідомити батьків, 
які зобов’язані її забрати дитину.

10. Здійснювати температурний скринінг 
працівників та вихованців не менше 
трьох разів упродовж дня. 

11. Педагогам та медичним працівникам що-
денно заповнювати журнали вимірюван-
ня температури та обліку перебування 
дітей в закладі.

12. Організовувати освітній процес із макси-
мальним перебування дітей на відкри-
тому повітрі з дотриманням дистанції 
між майданчиками різних груп.

13. Заборонити масові свята та розваги, 
проведення гурткової роботи.

14. Змінити режим роботи закладу під час по-
слаблення карантину, змістивши сніданок 
після 9.30 год. та підвечірок з 15.20 год. 

15. Забезпечити обмеження перебування на 
території інших осіб (зачиняти територію 
закладу).

16. Працівник закладу, у якого є симптоми 
ГРЗ не допускається до роботи, про їх на-
явність повинен терміново повідомити 
керівника, залишити територію закладу, 
самоізолюватися, звернутися до сімейно-
го лікаря. У разі захворювання працівника 
на COVID-19, заклад проходить повну де-
зінфекцію. 

Працівникам закладів дошкільної освіти:
1. Чітко дотримуватися санітарних та про-

тиепідеміологічних заходів (постійно 
використовувати маски та рукавички, за 
потребою змінювати їх, проводити дезін-
фекцію рук).

2. Проводити щоденно дезінфекцію тери-
торії дитячого садка: домофони, хвіртки, 
ручки, столи, ігрові споруди, лавки, па-
вільйони, пісочниці; термічну обробку 
посуду та столових приборів. 

3. Дезінфікувати приміщення, меблі, прово-
дити вологе прибирання що дві години;

4. Проводити кварцування приміщень бак-
терицидними лампами на початку та в 
кінці робочого дня (згідно графіку за від-
сутності людей)

5. Обробляти іграшки в обід та ввечері 2% 
мильним розчином

6. Вилучити з групових приміщень м’які 
іграшки та килими з довгим ворсом;

7. Контейнери із використаними засобами ін-
дивідуального захисту, запаси дезінфікую-
чих засобів та засобів для прибирання роз-
міщувати у місцях, недоступних для дітей 

8. Медична сестра дошкільного закладу зо-
бов’язана проводити щоденний огляд ді-
тей усіх груп із заповненням певного про-
токолу.

9. Щоденно вести журнали вимірювання 
температури та обліку перебування дітей 
у закладі

10. Провітрювати приміщення щогодини

11. Постійно змінювати спецодяг (халати 
для прогулянок на вулиці, для перебу-
вання в групі, для отримання їжі, для 
миття приміщень, одяг для медичних 
працівників під час прийому та огляду 
дітей і внутрішнього переміщення в за-
кладі)

12. В кожній віковій групі та приміщеннях 
закладу розмістити протокол функціону-
вання ЗДО під час послаблення каранти-
ну, якого повинні чітко дотримуватися усі 
працівники.

13. Переформатувати розміщення в групо-
вих кімнатах таким чином, щоб забез-
печити максимальне фізичне дистанці-
ювання. 

14. Обмежити заняття та ігри, що передбача-
ють безпосередній фізичний контакт між 
дітьми;

15. Обмежити сенсорні заняття та ігри.

16. Вихователям – методистам розробити 
методичні поради, заняття для дітей від-
повідно до тимчасових вимог під час по-
слаблення карантину.

17. Рекомендувати вихователям проводи-
ти додаткові ігри та вправи, які б доно-
сили дітям важливість індивідуальних 
заходів профілактики та фізичного дис-
танціювання

Адміністрації закладів дошкільної освіти про-
вести навчання серед працівників щодо правил 
використання засобів індивідуального захисту, 
їх утилізації та контроль за дотриманням цих 
правил.

Розробити графіки прийому громадян відпо-
відно до попереднього запису (онлайн або у 
телефонному режимі) з питань подання доку-
ментів для зарахування дітей з 01.09.2020 року. 
Забезпечити окремий вхід для прийому батьків, 
з метою запобігання інфікування.


