
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ  
STEM ШКОЛИ INVENTOR  

з урахуванням протиепідемічних заходів  
у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) 

 
1. ПРОЦЕДУРА ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ STEM ШКОЛИ INVENTOR 
1.1. На початку робочого дня всім працівникам STEM школи INVENTOR проводиться 

температурний скринінг безконтактним термометром із  занесенням показників у 
відповідний журнал. Працівники, у яких при проведенні температурного скринінгу 
виявлено температуру тіла понад 37,2 °С або ознаки респіраторних захворювань не 
допускаються до виконання обов'язків. 

1.2. До дня заняття дитини в  STEM школі INVENTOR батьки (або особи, які їх 
замінюють), надалі батьки, учня STEM школи INVENTOR заповнюють опитувальник 
в електронному вигляді з метою аналізу ситуації адміністрацією STEM школи 
INVENTOR. 

1.3. До проведення заняття з учнем батьки заповнюють згоду на навчання дитини в 
STEM школі INVENTOR.   

1.4. Один із батьків приводить дитину до закладу не раніше 15 хвилин до початку 
заняття та передає її адміністратору на вході до приміщення STEM школи INVENTOR. 
Для уникнення скупчення відвідувачі STEM школи INVENTOR мають тримати 
дистанцію не менше 1,5 м один від одного. 

1.5. При вході до STEM школи INVENTOR проводиться температурний скринінг дитини 
безконтактним термометром. Діти, у яких виявлено температуру тіла понад 37,2 °С 
або ознаки респіраторних захворювань до навчання не допускаються і відразу 
повертаються батькам. 

1.6. На вході до закладу організовується місце для обробки рук спиртовмісними 
антисептиками з концентрацією активно діючої речовини понад 60% для 
ізопропілових спиртів та понад 70% для етилових спиртів, а також антисептичні 
вологі серветки.  

1.7. Адміністрація закладу планує графік навчання з максимальною ізоляцією однієї 
групи учнів від іншої. 

1.8. Групи, у яких відбуваються заняття, формуються до 10 учнів. 
1.9. Розміщення учнів у кімнатах для занять здійснюється таким чином, щоб 

забезпечити максимально можливе фізичне дистанціювання. 
1.10. Кожне заняття розпочинається з розмови в ігровій формі про дотримання правил 

особистої гігієни, про правила етикету кашлю і под. (так звана 5-хвилинка здоров’я). 
1.11. На час поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) адміністрація STEM школи 

INVENTOR обмежує такі форми заняття, які передбачають безпосередній фізичний 
контакт між учнями та персоналом. 

1.12. Учні, у яких виявлено температуру тіла понад 37,2 °С або ознаки респіраторних 
захворювань під час заняття ізолюються з відповідним інформуванням батьків. При 
ізоляції учня STEM школа INVENTOR не допускає тривожних відчуттів в учня та 
враховує його психологічний стан. 

1.13. Після заняття учень передається батькам за вимогою останніх при вході у 
приміщення STEM школи INVENTOR. 

1.14. Після кожного заняття в STEM школі INVENTOR проводяться провітрювання 
навчальних приміщень, дезінфікування ручок дверей, підвіконь, предметів у 
туалетних кімнатах. 



1.15. У STEM школі INVENTOR забороняється приносити продукти харчування та/або 
харчуватися не у відведеній для цього кімнаті. 

1.16. Рекомендовано учням STEM школи INVENTOR під час їх перебування у закладі 
носити маски.  
 

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ: 
2.1. Адміністрація STEM школи INVENTOR забезпечує: 

 працівників засобами індивідуального захисту, дезінфікуючими засобами та 
організовує контроль за їх використанням; 

 організування системи щоденного контролю за станом здоров’я усіх працівників та 
учнів; 

 наявність рідкого мила та паперових рушників в санвузлах; 
 навчання працівників правилам використання засобів індивідуального захисту, їх 

утилізації з метою освоєння та володіння усіма необхідними навиками із 
запобігання розповсюдження інфекції та забезпечує контроль дотримання цих 
правил; 

 дезінфекцію поверхонь не рідше, ніж кожні 2 години та відразу після закінчення 
занять; 

 вологе прибирання з використанням миючих та дезінфекційних засобів під кінець 
всіх занять; 

 провітрювання приміщень протягом не менше 15 хвилин перед відкриттям та 
почергове провітрювання кімнат протягом дня; 

 централізований збір використаних засобів індивідуального захисту (ЗІЗ), 
паперових серветок в окремі контейнери (урни) з кришками та одноразовими 
поліетиленовими пакетами з подальшою утилізацією. 

 
2.2. Працівники STEM школи INVENTOR повинні: 

 регулярно мити руки з рідким милом або обробляти їх спиртовмісними 
антисептиками не рідше ніж раз на 2 години, та після відвідування громадських 
місць, використання туалету, прибирання, обслуговування тощо; 

 утримуватись від контактів з особами, які мають симптоми респіраторних 
захворювань: кашель, лихоманка, ломота в тілі тощо; 

 самоізолюватись у разі виникнення симптомів респіраторних захворювань. 
 

2.3. Батьки, які приводять учнів до STEM школи INVENTOR мають: 
 Дотримуватися вимог особистого протиепідемічного захисту (маска, рукавиці, 

дотримання дистанції і т.ін.); 
 Не приводити дитину до STEM школи INVENTOR у разі виявлення температуру тіла 

понад 37,2 °С або ознак респіраторних захворювань, повідомивши про це STEM 
школу INVENTOR; 

 Надавати своїй дитині змінне взуття; 
 Не давати дитині продукти харчування. 
 

 
 


