Шановні батьки!
Цей рік ми традиційно починаємо 1 вересня, але, на жаль, в умовах
адаптивного карантину необхідно дотримуватись наступних правил:
1. Перш ніж привести дитину до закладу освіти, будь ласка, зверніть увагу на її
стан здоров’я. За найменших підозр у дитини та членів усієї родини
захворювань (ГРВІ, нежить, підвищення температури тощо), необхідно
звернутися до сімейного лікаря та обов’язково попередити класовода,
класного керівника, а також одразу прийняти міри самоізоляції.
2. Обмежити перебування батьків або супроводжуючих осіб, крім осіб, які
супроводжують осіб з інвалідністю у закладі освіти. Дотримуйтесь режиму
роботи закладу, коли приводите дітей до школи та обов’язково зберігайте
дистанцію з працівниками та іншими батьками 1,5 м. Уникайте скупчення
людей.
3. Ранковий прийом дітей буде здійснюватися медичним працівником та
черговими вчителями на території закладу освіти. Діти з ознаками
самотичних захворювань будуть відсторонені. Кожна дитина повинна мати із
собою захисні маски, які потрібно змінювати через кожні 2 години носіння,
тобто якщо в дитини 6 уроків на день їй потрібно 3 захисні маски або
респіратор.
4. Батьки або особи, які їх замінюють, що супроводжують дитину на території
закладу, повинні бути в захисних масках ( у тому числі саморобних), так, щоб
були покриті ніс та рот, відповідно до карантинних умов. Необхідно надавати
медичному працівникові та робітникам закладу правдиву інформацію
стосовно стану здоров’я дитини та членів родини.
5. У зв’язку з правилами та умовами адаптивного карантину в закладі буде
проводитись систематична дезінфекція обладнання та приміщень, а тому
батькам слід надавати медичному працівникові інформацію щодо можливих
алергічних реакцій у дітей на миючі, дезінфікуючі засоби та антисептики.
6. Забороняється приносити з дому іграшки ( що стосується молодших
школярів).
7. Надати класоводу, класному керівникові або медичному працівникові свій
достовірний номер телефону або інших членів родини для зв’язку у разі
виникнення непередбачуваної ситуації ( погіршення стану здоров’я дитини,
тощо).

8. З метою отримання оперативної інформації про зміни в організації роботи
закладу освіти (режим, освітній процес тощо) щоденно переглядайте
офіційний сайт закладу або особисту сторінку класного керівника чи
класовода Вашого класу в Vіber, де буде розміщено відповідну інформацію.
9. Зверніть увагу на обмежене перебування дитини в громадських місцях. Це є
небезпечним для її здоров’я , навіть під час послаблення карантину.

Шановні батьки! Лише спільними зусиллями ми можемо
зберегти власне здоров’я та здоров’я наших дітей! Здоров’я
дитини та кожної родини – це головне!
Вдячні за порозуміння!

