
Онлайн –екскурсія
готовності Фошківського

НВК 
до початку 2019/2020 н.р для 

Для батьків 



У рамках карантинних обмежень та із 
дотриманням усіх санітарних норм ми із 

нетерпінням чекаємо на своїх учнів та вихованців. 
Відповідно до рекомендацій МОН України та 

санітарного регламенту, доступ до закладу 
обмежений, тому  Вас ,

ШАНОВНІ БАТЬКИ,
запрошуємо на онлайн- екскурсію. НВК.



Режим роботи Фошківського НВК в послаблений 
протиепідемічний період на 2019/2020 н.р.

Регламентується відповідно до таких нормативних актів:

•Постанови КМУ «Про встановлення карантину за запровадження посилених

протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої

респіраторногї хвороби COVID-19, спричиненої короно вірусом SARS-CoV-2”

від 22.07.2020 р №641;

•Постанови МОЗУ «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо

організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в

зв’язку з поширенням короно вірусної хвороби (COVID-19) від 30.07.2020 р №42

•Постанови МОЗУ «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо

організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти в на період

карантину в зв’язку з поширенням короновірусної хвороби (COVID-19) від

21.05.2020 р №25



Для безпеки здобувачів освіти вхід до 
закладу буде обмежений.

1.Для уникнення скупчення здобувачів освіти всі 
входи та виходи будуть відкриті.

2.Вхід та вихід для здобувачів освіти 1 та 4 
класу здійснюється через головний вхід.

3.Вхід та вихід для здобувачів освіти 2 та 3 
класу здійснюється через запасний пожежний 

вихід на іншу сторону закладу. 



ШАНОВНІ БАТЬКИ  
ПОДБАЙТЕ  ВРАНЦІ.



.

ПЕРЕКОНАЙСЯ, ЩО ВАША ДИТИНА ЗРАНКУ 
ДОБРЕ СЕБЕ ПОЧУВАЄ

НЕМАЄ ТЕМПЕРАТУРИ 

НЕМАЄ КАШЛЮ 

НЕМАЄ НЕЖИТЮ 



.

АЖ ТОДІ 

Дотримуйся дистанції



.
9 :00

Рухатися за стрілками 

позначеними на підлозі

Запрошуємо в клас





Вхід до приміщення 
Фошківського НВК І ступеня 
дозволяється працівникам 
НВК та здобувачам освіти, 

після вимірювання 
температурного скринінгу



Облаштували при вході місце 
для темпаратурного скринінгу



Шановні батьки 

Здійснення комунікації з працівниками

закладу організовується виключно в

телефонному режимі, вайбер групи чи

може бути організовано в онлайн –режимі

через ZOOM, чи інший зручний спосіб для

ВАС.



Відчиняємо перед Вами 
двері 1 класу НУШ



Доброго, доброго дня!

Вас вітає школяриків нова сім’я!

Нумо, однокласники, всі разом руш!

Вступаємо впевнено в країну НУШ !





Відчиняємо 

перед Вами 

двері 

2 класу

НУШ







Відчиняємо

перед 

Вами

двері 

3 класу

НУШ





Відчиняємо

перед 

Вами

двері 

4 класу





Облаштували куток для 

Інклюзивного навчання 



Вимоги безпеки 
життєдіяльності  в 

послаблений 
протиепідемічний період 

для здобувачів освіти



•3.1.Здобувачі освіти допускаються в заклад та переміщуються 

по коридорах  в засобах індивідуального захисту (захисних масках)

• 3.2. Здобувачі освіти  повинні дотримуватися дистанції в 1.5 м.

• 3.3. При пересуванні здобувачів освіти в закладі повинно бути мінімізованим, 
зокрема, шляхом проведення занять впродовж дня для одного і того ж класу 
(групи) в одній і тій самій аудиторії (кабінеті).

• 3.4. Вхід та вихід для здобувачів освіти 2 та 3 класу здійснюється через 
запасний пожежний вихід на іншу сторону закладу.

• 3.5. Здобувачі освіти повинні дотримуватися правил особистої гігієни, 
миття і гігієнічної обробки рук дезінфікуючими засобами.

• 3.6. Використані засоби індивідуального захисту необхідно викидати у урни 
«Використані маски та рукавиці»



Здобувачі освіти повинні 
дотримуватися правил 

особистої гігієни, миття і 
гігієнічної обробки рук 

дезінфікуючими засобами.



Саме тому ми облаштували в 
кожному класі спеціальні 

куточки з правилами 
дотримання особистої гігієни 
та дезінфікуючими засобами







Забезпечили умови для
миття і гігієнічної обробки рук 

дезінфікуючими засобами.



Знімайте маску так, щоб торкатися 

лише еластичних петель.

Викидати маску тільки у 

відведеному місці. 

Обробити руки антисептиком 

або помити.



Встановили спеціальні урни для 
використаних масок та 
рукавиць з подальшою 

утилізацією.



1.Медичним обладнанням
2.Безконтактним термометром

3.Бактерицидною лампою.
4.Засобими для дезінфекціії рук та 

поверхонь
5. Чистими масками

6.Одноразовими рукавицями

Забезпечили медичний кабінет 



Відчиняємо

перед 

Вами

двері 

Дошкільної групи



Навчальний зал



Спортивно-ігровий  

зал



Спальня



Роздягальня





Маємо велику спортивно-ігрову площадку та 
стадіон, для перебування дітей на свіжому 
повітрі.






