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Літній оздоровчий період  
в умовах карантинних обмежень

Актуальні проблеми

Пандемія коронавірусу внесла суттєві корективи у звичну, на-

лагоджену впродовж  багатьох років роботу дитячих садків, змуси-

ла  переглянути усталені норми їхньої  діяльності. Реальні загрози, які 

несе невидимий ворог, спонукали до впровадження певних  новацій 

в організацію освітнього процесу. З цієї статті ви дізнаєтеся, як налагодити  роботу 

з дітьми  в літній оздоровчий період з урахуванням нових вимог та пріоритетів.

АДАПТИВНИЙ КАРАНТИН: 
ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ

Із переходом до адаптивного карантину 
в нашій державі дозволено відновлення робо-
ти дитячих садків. Міністерство освіти і науки 
України розробило покрокову інструкцію щодо 
виходу з карантину та організації діяльності за-
кладів дошкільної освіти в цих умовах — лист 
МОН № 1/9-269 від 26.05.2020 “Щодо віднов-
лення діяльності закладів дошкільної освіти” 

(див. вкладку). Цей документ надає чіткі реко-
мендації, встановлює певні обмеження та за-
борони в роботі дитячих садків. Передусім нові 
правила стосуються запровадження жорстких 
заходів гігієни та безпеки, систематичного мо-
ніторингу стану здоров’я дітей та решти учас-
ників освітнього процесу, організації освітнього 
середовища та взаємодії в ньому в умовах ка-
рантинних обмежень. Окреслимо основні з них.

þ	 Масковий режим для працівників закладу 
та батьків вихованців 

У документі наголошується на обов’язковості 
носіння працівниками ЗДО захисних масок чи 
респіраторів. Також зобов’язані мати цей індиві-
дуальний засіб захисту батьки чи інші дорослі, які 
супроводжують дитину. Окрім того, рекомендо-
вано використовувати рукавички, зокрема під час 
надання дитині індивідуальної допомоги, приго-
тування їжі, утилізації відходів, роботи з дезін-
фекційними засобами тощо.
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þ	 Систематичні вологі прибирання, 
 дезінфекція приміщень та обладнання 

Регулярне вологе прибирання приміщень та 
дезінфекція поверхонь — одна з основних вимог 
до роботи закладу протягом усього періоду дії 
протиепідемічних заходів. Під забороною: сухе 
прибирання, використання багаторазових руш-
ників, м’яких іграшок, килимів із довгим ворсом, 
перебування в приміщенні у вуличному взутті. 

þ	 Ретельне дотримання гігієнічних  
правил та норм 

Регулярне миття рук та дотримання правил 
особистої гігієни вихованцями і працівниками — 
ще одна вимога до роботи закладу в цей особли-
вий період. У документі надається рекомендація 
щодо облаштування спеціальних місць для дезін-
фекції рук та розміщення контейнерів для вико-
ристаних засобів індивідуального захисту.

þ	 Дотримання дистанції 

В організації освітнього процесу на період 
карантинних обмежень закладам пропонується 
обирати ті види діяльності, які сприяли б дотри-
манню рекомендованої відстані між дітьми, об-
межуючи їхні безпосередні фізичні контакти — 
між собою та з персоналом. У цьому ж контексті 
діє вимога групової ізоляції: мінімізація контактів 
між вихователями і дітьми різних груп; закріплен-
ня за кожною групою постійних вихователів та 
помічників вихователів; забезпечення  окремих 
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