
Пам`ятка для батьків,  

діти яких відвідують заклад дошкільної освіти  

Шановні батьки! У зв’язку з відкриттям закладів дошкільної 

освіти в умовах адаптивного карантину прохання 

дотримуватись наступних правил:  
 

1. Перш ніж привести дитину в заклад дошкільної освіти, будь 
ласка,  зверніть увагу на стан її здоров`я. За найменших підозр у 

дитини та членів усієї родини захворювань  (ГРВІ, нежить, 

підвищення температури тощо), необхідно звернутися до сімейного 
лікаря та обов’язково попередити вихователя чи медичного 

працівника закладу та прийняти міри самоізоляції. 

2. Прийом дітей до закладу здійснюється  при умові представлення 
довідки про відсутність контакту з інфекційними хворими та 

наявність щеплень. 

 
3. Керуючись вимогами статті 15 Закону України «Про захист 

населення від інфекційних хвороб» та враховуючи ускладнену 

епідемічну ситуацію на території України, не допускаються до 
відвідування ЗДО діти, які не отримали щеплення згідно календаря 

профілактичних щеплень. 

 
4. Ранковий прийом дитини до закладу та передачу після закінчення 

дня  проводиться на території, за межами його будівлі (при 

несприятливих погодних умовах – на входах до приміщення) в 
присутності лише одного з батьків чи їх законних представників. 

 

5. Вранці та кожні чотири години протягом дня дітям буде 
проводитись температурний скринінг. Діти, з температурою тіла 

понад +37,2°С та з ознаками соматичних захворювань будуть 

відсторонені. Просимо дотримуватись дистанції відповідно до 
розмітки на доріжці під час вимірювання температури.  
 

6. Дотримуйтесь режиму роботи закладу: приводьте дитину до ЗДО 

своєчасно з 7.00 до 8.20, зберігаючи дистанцію з працівниками та 

іншими батьками 1,5 м. Уникайте скупчення людей.  

 



7. Ранковий прийом дітей буде здійснюватись вихователями на 

території ЗДО (на майданчиках кожної групи) після. Якщо ви 
запізнились, повідомте про це своєму вихователю та чекайте на 

відповідній позначці перед входом до альтанки.  Вихователь або 

помічник вихователя звільниться  -   забере дитину. 
 

8. Забирати дитину з садка після 16.30. За потреби забрати дитину 

раніше потрібно зателефонувати вихователю, який виведе дитину за 
межі будівлі. Батьки очікують дитину у спеціально визначених 

місцях, не створюючи скупчення 

 
9. Батьки, або особи які їх замінюють, що супроводжують дитину 

на  території закладу повинні бути в захисних масках (у тому числі 

саморобних), так, щоб були покриті ніс та рот, відповідно до 
карантинних вимог. На території закладу можна знаходитись 

обмежений час та тільки у засобах індивідуального захисту. 

Необхідно надавати вихователеві правдиву інформацію стосовно 
стану здоров’я дитини та членів родини. 

 

10. У зв’язку з правилами та умовами адаптивного карантину в 
закладі буде проводитись систематична дезінфекція обладнання та 

приміщень, а тому батькам слід надавати медичному працівнику 

інформацію щодо можливих алергічних реакцій у дітей на миючі, 
дезінфікуючі засоби та антисептики. 

 

11. Забороняється приносити з дому іграшки, їжу, гаджети та інший 
матеріал (олівці, книги, тощо) окрім особистих речей: одяг, змінне 

взуття, головний убір. 

 
12. Надайте вихователеві свій достовірний мобільний номер 

телефону, або інших членів родини для зв’язку у разі виникнення 

непередбачуваної ситуації (погіршення стану здоров’я дитини, 
тощо).   

 

13. Підготуйте дитину до відвідин садочка. Розкажіть дитині про нові 
правила, поясніть , що деяких іграшок  в дитячому садку не буде, а 

столики, стільці, ліжечка   будуть  розміщені  інакше.  Поясність 

необхідність дотримання правил гігієни. Повідомте, що тепер 
прощатись потрібно на вулиці, придумайте  новий ритуал прощання. 

  



14. Ми обов'язково будемо вчити дітей новим правилам в ігровій 

формі, але потребуємо Вашої підтримки. 
 

15. Пам’ятайте, що після тривалого карантину дітям може бути 

складно  розлучатися з Вами. Можливо, процес адаптації потрібно 
буде пройти знову.  

 

16. Перший тиждень діти можуть повертатися з садка більш 
примхливими і перезбудженими, ніж зазвичай. Важливо в перший 

день забрати дитину трохи раніше. 

 
17. Будьте взаємоввічливими, дотримуйтесь морально-етичних норм у 

спілкуванні з дітьми, працівниками, іншими батьками! Дотримуйтесь 

чистоти та порядку на території та за її межами, виконуйте тимчасові 
правила карантину. 

 

18. Ми чекаємо Ваших дітей і просимо віднестись до тимчасових 
незручностей з розумінням. Всі запитання, які потребують часу на 

відповідь, Ви можете задати вихователям по телефону. 
 

 

Шановні батьки! Лише спільними зусиллями ми зможемо зберегти 
власне здоров`я та здоров’я  дітей! Здоров`я дитини та 

кожної  родини  – це головне!  

Вдячні за порозуміння! 

 


