Протокол дотримання карантинних вимог
при відвідуванні закладів дошкільної освіти

ТЕХНІКА ГІГІЄНІЧНОЇ АНТИСЕПТИКИ РУК
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Протокол для працівників
закладів дошкільної освіти:
1. Проводити прийом дітей з 07.30 до 10.00
години ранку.
2. Заборонити батькам та стороннім особам заходити в приміщення закладу.
3. Взяти письмову згоду у батьків щодо дотримання вимог при відвідуванні закладів дошкільної освіти.
4. Зробити розмітку біля входу з метою дотримування дистанції.
5. Організувати на вході до закладу місце
для обробки рук та взуття (дезінфікуючі
килимки) із вказівником про необхідність дезінфекції (банер, наклейка).
6. Обладнати контейнери (з надписами)
для використаних масок та рукавичок.
7. Забезпечити наявність рідкого мила та
паперових рушників у санвузлах.
8. Заборонити використання багаторазових
рушників.
9. Організувати на входах до закладу місце,
де працівники дитячого садка вимірюють температуру, проводять огляд дітей,
забирають вихованців до груп. При вході
у групу дитина роздягається, змінює взуття, миє руки з милом і витирає паперовим рушником.
10. Категорично заборонено приймати до
дитячого садка дітей з ознаками респіраторних захворювань (кашель, нежить,
тощо), а також, якщо дитина перебувала
в контакті із захворілими на Covid19 особами впродовж останніх 14 днів.

11. При найменших ознаках нездужання вихованця впродовж дня відразу ізолювати
і негайно повідомити батьків, які зобов’язані його забрати.
12. Здійснювати температурний скринінг
працівників та вихованців перед прийомом та кожні чотири години впродовж
дня.
13. Педагогам та медичним працівникам щоденно заповнювати журнали вимірювання температури та обліку перебування
дітей у закладі.
14. Організовувати освітній процес із максимальним перебування дітей на відкритому повітрі з дотриманням дистанції між
майданчиками різних груп.
15. Заборонити масові заходи за участю батьків.
16. Заборонити проведення гурткової роботи надавачами послуг на період дії карантинних обмежень.
17. Забезпечити проведення батьківських
зборів онлайн.
18. Змінити режим роботи закладу під час
послаблення карантину, змістивши сніданок після 09.30 години та підвечірок з
15.20 години.
19. Заборонити перебування на території закладу сторонніх осіб.
20. Працівник закладу, у якого є симптоми
ГРЗ, не допускається до роботи, про що
повинен терміново повідомити керівника, залишити територію закладу, самоізолюватися, звернутися до сімейного
лікаря.
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терти правою долонею по
тильній стороні лівої руки
і навпаки

Львів VS коронавірус
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

Працівникам закладів
дошкільної освіти:

Вчасно звертайтеся до лікаря

10. 10. У кожній віковій групі та приміщеннях
закладу розмістити протокол функціонування ЗДО під час послаблення карантину, якого повинні чітко дотримуватися усі
працівники.
11. Переформатувати розміщення в групових
кімнатах таким чином, щоб забезпечити
максимальне фізичне дистанціювання.
12. Обмежити заняття та ігри, що передбачають безпосередній фізичний контакт між
дітьми.
13. Обмежити сенсорні заняття та ігри.
14. Вихователям-методистам розробити методичні поради, заняття для дітей відповідно до тимчасових вимог під час послаблення карантину.
15. Рекомендувати вихователям проводити додаткові ігри та вправи, які б доносили дітям
важливість індивідуальних заходів профілактики та фізичного дистанціювання.

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

Мийте часто руки з милом протягом 20-ти секунд
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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

1. Чітко дотримуватися санітарних та протиепідемічних
заходів
(постійно вико5
6
ристовувати маски та рукавички, змінювати їх, проводити миття та дезінфекцію
рук мінімум що дві години).
2. Проводити щоденно дезінфекцію території дитячого садка: домофони, хвіртки,
ручки, столи, ігрові споруди, лавки, павільйони, пісочниці; термічну обробку
посуду та столових приборів.
3. Дезінфікувати приміщення та меблі, проводити вологе прибирання що дві години.
4. Обробляти іграшки в обід та ввечері 2%
мильним розчином.
5. Передбачити недоступність для вихованців
до контейнерів із використаними засобами
індивідуального захисту, до запасів дезінфікуючих засобів та засобів для прибирання.
6. Медична сестра дошкільного закладу
зобов’язана проводити щоденний огляд
дітей усіх груп із заповненням певного
протоколу.
7. Щоденно вести журнали вимірювання
температури та обліку перебування дітей
у закладі.
8. Провітрювати приміщення щогодини.
9. Постійно змінювати спецодяг (халати для
прогулянок на вулиці, для перебування в
групі, для отримання їжі, для миття приміщень, одяг для медичних працівників
під час прийому та огляду дітей і внутрішнього переміщення в закладі).

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

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

Адміністрації закладів дошкільної освіти провести навчання серед працівників щодо правил використання засобів
індивідуального захисту, їх утилізації та
контроль над дотриманням цих правил.
Розробити графіки прийому громадян
відповідно до попереднього запису
(онлайн або у телефонному режимі) з
питань подання документів для зарахування дітей з 01.09.2020 року. Забезпечити окремий вхід для прийому батьків,
з метою запобігання зараження.

