COVID-19: Відкриття шкіл і дитячих садків
Усі ми зацікавлені в безпечному відкритті
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шкіл в Онтаріо. Тому уряд провінції Онтаріо

ontario.ca/ReopeningChildCare

співпрацював із лікарями, представниками
сфери охорони здоров’я, шкільними радами
та викладачами, щоб створити всебічний
план, який би захистив здоров’я дітей.
План уряду передбачає покращене
прибирання, залучення більшої кількості
викладачів, технічних працівників і
медсестер до роботи в школах,
використання захисних масок, миття рук,

Початкові класи: з дитячого садка по 8
клас
Учні з дитячого садка по 8 клас зможуть
відвідувати школу п’ять днів на тиждень,
залишаючись в одній групі весь день,
включно з перервами й обідом. Діти одного
класу залишатимуться разом протягом
усього дня.

фізичне дистанціювання й інші заходи для

Старші класи: 9-12 класи

захисту здоров’я школярів і викладачів.

Старші класи почнуть працювати у вересні

Новий вибір: навчання в класі або
дистанційно
План також передбачає доступність у
2020-2021 шкільному році дистанційного
навчання або навчання в класі для учнів як
початкових, так і старших класів. Родина
учня може вирішити, який тип навчання

за звичайною або адаптованою програмою
очного викладання, залежно від
призначення шкільної ради
(ontario.ca/DesignatedSchools для
докладнішої інформації).
Учні 9-12 класів почнуть шкільний рік
здебільшого з адаптованою моделлю

обрати.

навчання. Шкільний розклад буде

Дитячі садки

школярів у межах однієї групи, щоб

Починаючи з 1 вересня 2020 року, дитячі
садки зможуть працювати повною мірою за
умови вживання додаткових заходів
безпеки, як-от: додаткове прибирання,
перевірка показників здоров’я дітей і
персоналу, реєстрація відвідування задля
відстеження контактів та використання
протоколів безпеки в разі захворювання
співробітника чи дитини.
Додаткові програми будуть дозволені зі
стандартним співвідношенням кількості
викладачів та дітей і максимальним
розміром груп, установленим до початку
пандемії COVID-19.
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спрямований на максимальне утримання
обмежити кількість контактів між ними.

Призначені шкільні ради
Старші класи в школах призначених
шкільних рад почнуть працювати за
адаптованою моделлю навчання. Розмір
класів складатиме приблизно 15 осіб.
Застосовуватимуться альтернативні
розклади занять, які передбачатимуть
особисту присутність дітей у школі
протягом принаймні 50% навчального часу.
Для учнів старших класів, які навчатимуться
за адаптованою моделлю навчання,
призначатимуться дні дистанційного
навчання для індивідуальної роботи,

пов’язаної з навчальним планом. Якщо

Для шкіл та шкільних рад буде виділено до

можливо, вони також прийматимуть участь

500 додаткових дільничних медсестер, які

у регулярному навчанні онлайн разом із

допомагатимуть проводити тести,

викладачем та однокласниками кожного

упроваджувати місцеві протоколи охорони

навчального дня.

здоров’я та зберігати здоров’я дітей і

Інші шкільні ради
Старшим класам інших шкільних рад буде
дозволено працювати п’ять днів на тиждень.
Визначення таких шкільних рад залежить
від декількох чинників, які враховують
розмір шкільної ради, кількість і розмір
старших класів шкільної ради, розмір груп
старших класів та чи є рада здебільшого
міською.

Захисні заходи
Задля безпечного повернення учнів до шкіл
у вересні вживатимуться такі захисні
заходи:
• усі співробітники та школярі мають
проходити щоденну перевірку
показників здоров’я до відвідування
школи
• плакати та знаки, розташовані в
приміщенні школи, заохочуватимуть
проходження перевірки показників
здоров’я, гігієну рук, фізичне
дистанціювання, використання
коридору в одному напрямку, зміну
правил входу та використання ігрових
майданчиків
• учні 4-12 класів будуть повинні носити
немедичні чи тканинні маски в
приміщенні школи. Від школярів до 3
класу включно не вимагатимуть, проте
рекомендуватимуть носити захисні
маски.
• засоби індивідуального захисту
надаватимуться всім викладачам і
співробітникам. Від усього шкільного
персоналу вимагатиметься носіння
масок
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персоналу.
Уряд провінції Онтаріо також уживає
додаткових заходів для безпеки школярів і
персоналу, надаючи шкільним радам доступ
до наявних громадських центрів,
можливість наймати більше викладачів та
повністю залучати всіх викладачів
позакласних занять. Ці заходи дадуть
шкільним радам змогу створювати менші
класи, збільшувати фізичну дистанцію в
класних кімнатах та впроваджувати зміни
відповідно до місцевих потреб.
Уряд також надає шкільним радам
фінансування для покращення вентиляції,
якості повітря й ефективності системи
HVAC (Heating Ventilation and Air
Conditioning – обігріву, вентиляції та
кондиціонування) у школах.

Відстеження та дії у випадку
симптомів COVID-19
Учні чи співробітники, у яких виникли
симптоми COVID-19 під час перебування в
школі, мають бути негайно відокремлені від
інших в окрему кімнату, якщо можливо,
поки вони не зможуть піти додому.
Відокремлені школярі мають перебувати під
наглядом згідно зі звичайними правилами
школи за умови фізичного дистанціювання
та використання PPE (Personal Protective
Equipment – індивідуальні захисні засоби),
наданих відповідно до рекомендацій щодо
охорони здоров’я. Будь-який учень чи
співробітник, у якого з’явилися симптоми,
не може користуватися громадським
транспортом.

Особа, яка отримала позитивний результат
тесту, має самоізолюватися на 14 днів і
може повернутися до школи тільки після
отримання дозволу державного закладу
охорони здоров’я.
Якщо Ви один із батьків, опікун чи
співробітник школи й у Вас з’явилися
симптоми, пройдіть самостійне оцінювання
свого здоров’я онлайн на
covid-19.ontario.ca/self-assessment,
щоб знати, що робити далі.

Повідомлення про випадки COVID-19
Школи повинні негайно доповідати про
будь-які потенційні чи підтверджені випадки
COVID-19 у школі до місцевого управління
охорони здоров’я. Директори шкіл повинні
підтримувати зв’язок зі спеціально
призначеними особами в державних
закладах охорони здоров’я, а також мати
перелік місцевих центрів оцінювання
здоров’я на наявність COVID-19.
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