Вітаємо вас з початком нового навчального року! Нарешті ми
зможемо зустрітися у стінах рідної школи. Запевняємо, гімназія
«Консул» №86 до початку навчального року готова!
Як святкуватимемо День знань?
Святкова зустріч першокласників відбудеться на шкільному подвір’ї з
урахуванням дотримання соціальної дистанції. Всі інші класи організовують
святкові заходи за індивідуальним планом.
Як починатимемо навчальний день?
Відповідно до рекомендацій Міністерства охорони здоров’я, щоб безпечно
зайти в будівлю школи, учні можуть скористатися 3 входами (центральним,
запасним та боковим). Звертаємо особливу увагу на те, що учні 1-2 класів
користуватимуться окремим (боковим) входом.
Про що повинні знати батьки?
Для того, щоб учень міг долучитися до освітнього процесу, батьки мають
обов’язково перевірити температуру вдома. А от самі батьки до школи зможуть
потрапити лише по закінченню карантину. Сподіваємося, що це станеться вже
скоро, а поки триматимемо зв’язок онлайн.
Що робити, якщо зустріч з вчителем все ж необхідна?
Щоб зустрітися з вчителем особисто, батьки можуть завітати до школи після
закінчення уроків, домовившись про зустріч з вчителем заздалегідь.
Дотримання всіх вимог є обов’язковим і в цьому разі: використання
індивідуальних засобів захисту (маска, респіратор, рукавички), запис в
обліковому журналі охорони школи, температурний скринінг. Готові
дотримуватися цих простих вимог? Тоді вчитель із задоволенням зустріне вас
біля входу до школи.
А як же вчителі та шкільний персонал?
Учителі проходитимуть обов’язковий температурний скринінг на вході
кожного дня. З самого ранку учасників навчального процесу зустрічатимуть
чергові вчителі та медична сестра.
Учителі, учні та шкільний персонал з явними проявами захворювання до
школи не допускаються, адже ми поважаємо один одного та ставимося до
здоров'я оточуючих з повагою та відповідальністю.

Що необхідно знати про засоби індивідуального захисту?
Для того, щоб потрапити до школи, всі учасники освітнього процесу мають
користуватися індивідуальними засобами захисту, а ще носіння маски є
обов’язковим на перервах. На уроках можна без маски, але з дотриманням
соціальної дистанції.
Учням 1-4 класів дозволяється заходити до закладу освіти та перебувати в
ньому без захисних засобів.
На всіх входах до закладу можна обробити руки антисептичними засобами. Як
це правильно зробити - читайте вказівник з інструкціями.
Як ми дбаємо про безпечне середовище?
Ми розробили маршрути руху, які допоможуть мінімізувати скупчення
учасників освітнього процесу. Після проведення занять відбуватиметься
обов’язкове очищення та дезінфекція поверхонь.
При виявленні ознак хвороби, учня направляють до ізолятора. В разі
підтвердження діагнозу, учні класу, де було зафіксовано випадок, мають
самоізолюватися.
Шкільні фонтанчики на період карантину припиняють своє функціонування.
Як харчуватимуться учні?
Карантинні заходи вносять свої корективи і в процес харчування. Кількість
місць в їдальні скорочено майже вдвічі, адже за рекомендаціями відстань між
столиками має бути не менше 1.5 метра, кількість учнів за одним столом не має
перевищувати 4.
Організовано попоїсти гаряченького зможуть учні 1-4 класів, харчуємось за
графіком, уникаючи скупчення великої кількості людей, миючи руки з милом
на вході до їдальні. Учні 5-11 класів зможуть обідати на перервах за окремим
графіком.
Ми діємо відповідно до Регламенту підготовки до відновлення освітнього
процесу у закладах освіти міста Києва (http://consul86.com.ua/wpcontent/uploads/Proekt_TimchPolojKarantin2020.pdf),
рекомендацій Міністерства охорони здоров’я
https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/документи/Головний%20Санітарний%20ліка
р/Постанова%2050.pdf

Дорогі учні! Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з вами і робимо все
можливе, щоб перебування та навчання в нашій рідній гімназії було
безпечним та комфортним.

