Показники переходу
У разі збільшення випадків хвороби на COVID у м. Києві, а також
серед працівників або вихованців ЗДО.

Заборонено
жовтий рівень
+
помаранчевий рівень
+
- проводити масові (культурні,
розважальні, спортивні, соціальні
та інші) заходи;
- використовувати для освітньої
діяльності музичні, спортивні
зали, басейни, інші навчальні
приміщення у ЗДО;

Дозволяється
жовтий рівень
+
помаранчевий рівень
+
- відвідувати ЗДО з
дотриманням посилених
карантинних заходів, окрім
вихованців/працівників, які
переведені на дистанційне
навчання;
- приймати у групи

Пропозиції щодо дій адміністрації ЗДО:
група, у якій виявлено хворого (дитину або працівника) (COVID) –
переводиться на дистанційне навчання;
група, в якій виявлено осіб (дітей/працівників) з підозрою на (COVID),
переходить на дистанційне навчання до отримання результатів тестів;
вихованці, які були в контакті з хворими, переводяться на 2 тижні на
дистанційне навчання;
- працівники, які були в контакті з хворим, якщо вони не використовували
засоби індивідуального захисту під час контакту, переводяться на 2 тижні на
роботу у дистанційному режимі;
- виконуються інші рекомендації ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві;
- група/заклад закриваються повністю у разі захворювання на ковід 50% і
більше відсотків працівників/вихованців групи/закладу

Вимоги
жовтий рівень
+
помаранчевий рівень
+
- обмежити пересування працівників
по приміщеннях ЗДО, окрім випадків,
передбачених режимом роботи
закладу;
- посилити контроль за станом
здоров’я усіх учасників освітнього
процесу;

Пропозиції до освітнього
процесу
жовтого рівня
+
помаранчевого рівня
+
Персонал (1 вихователь та
помічник вихователя) закріплені за
кожною підгрупою окремим наказом
по закладу та працює з своєю
підгрупою.
Ігровий майданчик закріплений
за кожною підгрупою.

- переводити вихованців з одного
групового приміщення до іншого
- об’єднувати вікові групи;
- допускати сторонніх осіб, які не
є співробітниками закладу, або
запрошувати творчо-розважальні
колективи у ЗДО

новоприбулих дітей після
заповнення батьками
опитувальника про стан
здоров’я

- забезпечити максимальне проведення
освітнього процесу з дітьми на
свіжому повітрі з дотриманням
соціальної дистанції між групами;
- збільшити кратність прибирання та
дезінфекції поверхонь, приміщень та
території ЗДО.

Харчування
організовувати
харчування дітей у
приміщеннях їдалень ЗДО;
харчувати дітей за
столами без дотримання
соціальної дистанції

Введення до складу підгрупи
вихованців
інших
груп
не
допускається.
Організація дистанційного
освітнього процесу з дітьми, які
перебувають на карантині, та
консультацій батькам.
- організовувати для батьків онлайн
консультації
(групові
та
індивідуальні);
- організувати в онлайн режимі
спілкування з батьками, працівниками
ЗДО та зв'язок адміністрації закладу з
усіма учасниками освітнього процесу;
- організувати онлайн консультації
дефектологів, практичного психолога
інших фахівців.

рекомендації складені на підставі:
- постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 (зі змінами від 17.02.2021 № 104) «Про встановлення карантину та
запровадження посилення обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»;
- постанови Головного державного санітарного лікаря України від 22.09.2020 № 55 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах
дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)»;
- протоколу № 20 Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.03.2021;
- Санітарного

регламенту для дошкільних навчальних закладів від 24.03.2016 №234.

