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Освітня Угода про взаємовідповідальність - Додаток COVID-19
Що стосується
заходів запобігання, стримування та протиставлення поширенню SARS-CoV-2,
керуючись Протоколами
безпеки, підготовлених для шкіл, та останнього звіту ISS COVID
58_Scuole_21_8_2020, представлено наступне доповнення до вже прийнятої Освітньої Угоди про
взаємовідповідальність .
Школа зобов’язується :
●
здійснювати організаційні втручання в межах своєї компетенції та з наявними ресурсами
відповідно до чинного законодавства та керівних принципів, виданих компетентними органами;
●
гарантувати безпеку та гігієнічні умови в усіх середовищах, призначених для шкільної
діяльності, у тому числі із закупівлею обладнання та витратних матеріалів в межах своєї компетенції;
●
забезпечити відновлення навчальних заходів з техніки безпеки, передбачаючи також (за
потребою компетентних органів ) використання інтегрованої цифрової дидактики.
●
забезпечити розробку інтегрованого плану цифрового навчання, що додається або
інтегрується до PTOF ( трирічного плану пропозицій щодо навчання ), визначаючи критерії та методи
перепланування навчальної діяльності в "DDI" ( Інтегроване цифрове навчання ) та надаючи
своєчасну інформацію сім'ям за його змістом (Керівні принципи DDI – декрет Міністерства Освіти №
39 від 26 червня 2020 р );
●
організувати навчальне середовище що сприяє підвищенню уваги здоров’я та психологічного
благополуччя;
●
організовувати та реалізовувати інформаційні заходи для всієї шкільної спільноти та
персоналу, спрямовані на запобігання інфекції Covid-19
●
проводити навчальні курси та курси підвищення кваліфікації для шкільних працівників з
питань цифрових навичок щодо впровадження та закріплення ефективної навчальної практики із
використанням нових технологій, необхідних для підтримки учнів в навчанні,під час надзвичайних
ситуацій пов’язаних зі здоров’ям;
●
здійснювати ініціативи щодо розвитку цифрових навичок , з дівчатками та хлопчиками,
учнями та ученицями, і де це можливо, з родинами, щоб мінімізувати труднощі та існуючі
відмінності(сімейні, економічні) пов’язані з доступом до інформаційних технологій у деяких дітей;

●
здійснювати нагляд за правильним застосуванням правил поведінки, норм
відповідно до мір, прийнятих компетентними органами;

та заборон

●
підготувати ймовірні психолого-педагогічні втручання в межах доступних ресурсів на користь
вчителів, учнів та сімей, щоб керувати стресовими та травматичними переживаннями , пов’язаними
із надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я.

Сім’я зобов’язується :
•

Сприяти розвитку особистої автономії та почуття відповідальності у своєї дитини,
запроваджувати правильну поведінку щодо заходів, прийнятих у будь-якій галузі, для
запобігання та боротьби з розповсюдженням вірусу;підтримувати та поділяти вказівки школи
в кліматі позитивної співпраці, щоб гарантувати безпечне виконання всіх шкільних заходів;

•

переглядати документацію, стосовно заходів
запобігання поширенню SARS-CoV-2,
опублікованих школою, та постійно цікавитись ініціативами, що проводяться школою з цього
питання;

•

щоденно стежити за станом здоров’я своєї дитини та інших членів родини, та у випадку
симптомів у школяра, пов’язаних з SARS CoV2 (навіть у попередні три дні), тримати його
вдома та негайно повідомити педіатра та медичну службу , виходячи з вказівок та положень.

•

тримати своїх дітей вдома, якщо вони потрапили на карантин чи домашню ізоляцію, до кінця
визначеного терміну.

•

У випадку якщо ви контактували з особами позитивними на SARS-CoV-2, наскільки їм це
відомо, за останні 14 днів:необхідно проконсультуватися зі своїм лікарем / педіатром,
дотримуючись отриманих вказівок (див. Документ Технічного наукового комітету .
Департамент цивільного захисту – Голова Ради Міністрів від 23/06/2020 – Протокол .№.
CTS 630-2020 / 0036225)

•

негайно йти до школи, щоб забрати свою дитину у разі раптового виникнення симптомів,
пов’язаних із COVID-19, член сім’ї або довірена особа мають забезпечити постійний зв'язок зі
школою в навчальний час;
звернутися до педіатра чи сімейного лікаря, забравши дитину з симптомами;

•
•

дотримуватися вказівок вибраного вами педіатра або сімейного лікаря щодо часу
повернення вашої дитини до школи у разі симптомів, які можуть бути підозрілими на CoviD19;

•

Повідомити при поверненні до школи, що проконсультувалися у вибраного педіатра чи в
сімейного лікаря і що дотримувалися всіх рекомендацій щодо лікування, а також щодо
встановленого часу.

•

завжди письмово обґрунтовуйте в електронному реєстрі(або іншим чином для дитячого
садка) відсутність дитини , вказуючи один із таких пунктів:

−
−

Особисті або сімейні причини.
Причини зі здоров’ям, НЕ пов’язані з інфекцією Covid.

−

Я заявляю, що проконсультувався з лікарем / педіатром щодо потенційно підозрілих
симптомів інфекції Covid, і що лікар не вважає за необхідне проведення конкретних
досліджень на ймовірність позитивного тесту на Covid-19.

•

навчати своїх дітей бути обережними навіть поза школою

•

забезпечити чітке дотримання розкладу та процесу щодо входу / виходу зі школи , а також
відвідування школи дитиною;

•

у разі призупинення діяльності в школі та активації DDI (інтегрована цифрова освіта),
підтримувати свою дитину та співпрацювати з учителями для регулярного виконання
навчальних вправ у цифровому режимі.

Дівчинка/хлопчик та учениця/учень згідно з віком зобов’язується:
●

ознайомитись із простими правилами запобігання та протидії поширенню SARS CoV2,
запропонованими знаками, викладачами, працівниками школи та застосовувати їх постійно;

●
ознайомитися ,виконувати і пропагувати повагу серед однокласників до усіх правил та заходів
передбачених документацією школи, спрямованих на запобігання та боротьбу з розповсюдженням
вірусу;
●
негайно повідомляти вчителів у разі появи симптомів у школі , пов’язаних з COVID-19, для
забезпечення виконання протоколу безпеки та уникнення небезпеки поширення вірусу, ретельно
дотримуючись інструкцій, отриманих від шкільних працівників;
●
активно та відповідально співпрацювати з учителями , з іншими працівниками шкіл, з
однокласниками, як і під час занять в школі так і під час дистанційних занять, активованих з
урахуванням права кожного на навчання та шкільних норматив, у зв’язку із надзвичайною ситуацією
у галузі охорони здоров’я.
 У разі активації DDI, під час відео уроків, дотримуватися правил поведінки та норм
передбачених школою.
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