
 
Переглянуто 02.09.2021 р. 

 

Ці інструкції складено як вказівки щодо роботи від дошкільного закладу до 12 класу у всіх 

закладах у центральному об’єднаному єдиному шкільному окрузі щодо навчального року 2021-

2022 відносно пандемії COVID-19.  
 

Ці інструкції були розроблені за допомогою вказівок наступних організації та документів: 

Департамент охорони здоров’я 

шт. Каліфорнія 

CDPH вказівки 01.09.2021  
 FAQ до вказівок від 01.09.2021 

Методичний документ CDPH від 12 липня 2021 р. 

Департамент охорони здоров’я 

шт. Сакраменто 

Вказівки 29.08.2021  
 Схема прийняття рішення щодо карантину  

 Додаткові вказівки 06.08.2021  
 Вказівки для батьків 11.08.2021 

Постанова департаменту охорони здоров’я 29.07.2021 

(необхідність носіння масок у приміщенні) 

Центральна об’єднана єдина школа 
District Інструкції (Playbook) 

2021-22 рр. 

A Guide to 

Address  

 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Schools-FAQ.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://drive.google.com/file/d/1z16Rj9_gHtqw5RLxHkqvrQ0T04tIFY_i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HBqQhrgK154mkRHfBPN_jzLP7RxMkpOJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fkJIlz0xdpqADzBXdUenjoxYoKGtr88q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Bs5G01FQ408cLZUL_fzGf5uOUnR3YUCk/view?usp=sharing
https://www.saccounty.net/news/latest-news/Pages/Sac-County-Public-Health-Issues-New-Health-Order.aspx
https://www.saccounty.net/news/latest-news/Pages/Sac-County-Public-Health-Issues-New-Health-Order.aspx
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Стислий опис 

Відповідно до методичного документу департаменту охорони здоров’я шт. Каліфорнія 

від 12 липня 2021 р. учні та персонал повернуться до штатного навчання у школі. Всі 

учні та персонал повинні носити маски у приміщенні (якщо дійсне медичне виключення 

не підтверджено через адміністрацію школи). Фізичного дистанціювання не потрібно 

дотримуватися разом з іншими заходами зі зниження ризику захворювання, як 

наприклад, носіння масок, у місцях, які будуть дозволяти учням працювати у групах. 

Буде рекомендоване часте миття рук. У всіх школах для учнів (потрібен дозвіл батьків) 

та персоналу буде проводитися безкоштовне тестування на Covid. Автобусне 

перевезення буде поновлене у повному обсязі. Всі пасажири автобусу повинні будуть 

носити маски. Захворілі особи або особи з симптомами простуди, грипу або COVID 

повинні будуть залишатися вдома або будуть відправлятися додому та 

залишатимуться там впродовж 24 годин після зникнення лихоманки без вживання ліків. 

Обід буде накриватися у столовій. Всі класи, офіси та автобуси будуть прибиратися 

щоденно. 

 

_____________________ 

 

_____________________________________ 
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БЕЗПЕКА ТА ГІГІГЄНА ПРАЦІ 

Перед 
початком 
шкільного дня 
11.08.2021 

 
 

 
 

 

 

 

 

Схема прийняття рішення на підставі симптомів учня 

Обстеження всіх учнів на потенційні симптоми або прояви COVID-19 

Низький ризик: загальні симптоми         Високий ризик: тривожні симптоми 

Лихоманка (≥100,4°F)      Біль у горлі 

 

 

 

Закладений ніс/нежить                              Головний біль 

 

 

 

Нудота/блювота/діарея                            Втомленість/біль у  

                                                     м’язах або тілі 

 

Кашель 

 

 

 

Утруднене дихання 

 

 

 

Втрата смаку/нюху 

 

1 симптом низького 

ризику 

 

 

((≥2 симптоми низького 

ризику АБО 1 симптом 

високого ризику 

Відправлення 

 додому 

 

 

 

 Відправлення 

 додому 

 

 

 

 

 

Постачальник медичних послуг 

підтверджує альтернативний 

діагноз симптомів.. 

Негативний SARS-CoV-2 ПЦР 

тест. 

Позитивний SARS-Cov-2 ПЦР тест 

АБО  

Відсутність відвідування 

постачальника або тесту 

Повернення до школи через 24 

години після зникнення 

симптомів (без 

жарознижуювальних 

препаратів) 

Можливість обстеження 

постачальником медичних 

послуг 

Повернення до школи через 24 години без 

лихоманки та зникнення симптомів 

Повернення до школи через 24 години без 

лихоманки та зникнення симптомів 

Повернення до школи лише через 10 днів с 

моменту прояву симптомів та 24 години без 

лихоманки. Карантин для тісних контактів 

підтверджених випадків. У разі питань 

зверніться до HCA. 

Така схема лікування була розроблена, щоб допомогти персоналу школу та не замінює висновок 

лікаря або встановлення протоколу для всіх пацієнтів з певним станом здоров’я. Діагноз та 

лікування мають проводитися під щільним контролем кваліфікованого постачальника медичних 

послуг. Вказівки можуть змінюватися. 

Варіанти карантину див. на стор. два. 
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Перед приходом до школи 

 
Необхідно дотримуватися стратегії щодо знаходження вдома під час хвороби та 

проходжння тестування, наданої CDC. 

 

Проходження тесту на COVID-19, коли симптоми вказують на COVID-19, 

допоможе швидко відстежити контакти та попередити можливе розповсюдження у 

школах. 

 

Персоналу та учням з симптомами інфекції COVID-19 рекомендовано не 

повертатися до штатного навчання доки вони не будуть відповідати критеріям 

CDPH для повернення до школи для осіб з симптомами: 

 

 i. Пройшло щонайменше 24 години після зникнення лихоманки без 

використання жарознижувальних препаратів; та 

ii. Інші симптоми зникли; та 

iii. Є негативний результат тесту на SARS-CoV-2, АБО постачальник 

медичних послуг надав документ, який підтверджує, що симптоми 

характерні хронічному стану (наприклад, алергія, астма, тощо) АБО 

постачальник медичних послуг підтвердив альтернативний діагноз 

(наприклад, фарингіт стрептококової етіології, вірус Коксакі), АБО с 

моменту прояву симптомів пройшло щонайменше 10 днів. 

 
● Батьки мають проінформувати школу якомога швидше, якщо у дитини 

позитивний результат тесту на COVID-19. 
 

● CJUSD буде працювати з департаментом охорони здоров’я шт. 
Сакраменто для визначення, чи потрібен карантин для окремих учнів та 
персоналу та коли. 

 
 

 
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html#anchor_1625661984621
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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Автобусне 
перевезення 

 

 
 

Автобусне перевезення 
 

● Після посадки на автобус учні та персонал будуть оброблювати руки 
наданим санітайзером. 

 

● Учні та персонал будуть носити маски, якщо немає виключення через стан 
здоров’я. Дозвіл не носити маску має бути підтверджений довідкою лікаря. 

 

● В автобусах будуть маски для учнів, якщо у учні немає відповідного засобу 
захисту. 

 

 

Відвідування 

основного 

персоналу 

заборонені, 

ЯКЩО особа не 

вакцинована 
                                              

Відвідувачі 
Дозволено 

● Сторонні агенції = Консультанти, інспектори з нагляду, співробітник 

правоохоронних органів, пожежні/EMS, соціальні працівники, співробітники CPS. 

 

● Фахівці з профвідбору для служби в армії - Дозволено до та після навчальних 

годин у відповідних місцях з дотримуванням вказівок щодо необхідного 

соціального дистанціювання. 

 

● Батьки для IEP, 504, SST або інших обов’язкових зборів. 

 

● Підрядники, які працюють з учнями (Maxim, Jabbergym) або які працюють у 

приміщенні. 

 

● Вчителя учнів 
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Заборонено - якщо немає вакцинації 
● Волонтери - заборонено, якщо не вакциновані 

 

● Запрошені доповідачі - заборонено, якщо не вакциновані 

 

● Присутність батьків на заняттях або потенційні викладачі - заборонено, якщо не 

вакциновані 

 

● Потенційні учні/екскурсія до школі для родин - заборонено у разі присутності учні. 

 

● Вчителя, які не є персоналом CJUSD - заборонено, якщо не вакциновані 

 

● Сторонні продавці/представники - заборонено, якщо не вакциновані 

 

Засоби 
індивідуальног
о захисту (ЗІЗ) 
 
11.08.2021 р. 

 

 
Маски та інші ЗІЗ 

 

 

● Учні всіх класів мають носити маски під час знаходження у 

приміщенні школи, якщо немає звільнення від лікаря 

(11.08.2021 р.).   
 

● Тканинну маску або респіратор можна знімати під час прийому їжі, перекусу, 

тихого часу або коли її необхідно змінити. Під час тимчасового зняття тканинної 

маски її необхідно класти на чисту, безпечну поверхню, з чіткою відміткою імені 

учня та дати, доки не буде потрібно вдягнути її назад. 

 

У вказівках щодо масок зазначено, що деякі люди не можуть носити маски 

з ряду різних причин. Особи звільняються від вимоги, якщо молодші 2 

років, мають медичне за психічне захворювання або недієздатність, які не 

дозволяють їм вірно носити маски, особи з вадами спілкування або коли 

маски не дозволяють спілкуватися з особою з порушенням слуху. Особи з 

вадами спілкування або опікуни осіб з вадами спілкування можуть носити 

чисту маску або тканинну маску з чистою вставкою у відповідних випадках. 

 

Особи, які звільнюються від носіння маски через стан здоров’я, який 

підтверджено медичною групою та терапевтами шкільного округу, мають 

носити необмежуючі альтернативи, як наприклад, захисну маску з 

захисною плівкою знизу, настільки довго, наскільки це дозволяє стан 

здоров’я. 
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● Всі учні та персонал мають носити маски відповідно до вказівок CDPH, якщо 

за стандартами Cal/OSHA не вимагається захист органів дихання. 

• Для персоналу, який постійно контактує з іншими особами, CDPH 

рекомендує використовувати одноразові тришарові хірургічні маски, які є 

більш ефективними, ніж тканинні маски. 

 

• У обмежених ситуаціях, коли маску не можна носити з педагогічних причин 

або причин розвитку (наприклад, спілкування з або допомога малим учням 

або учням зі спеціальними потребами) захисна маска з захисною плівкою 

(відповідно до вказівок CDPH) може бути використана замість маски під 

час знаходження у класі за умови, що така особа дотримується фізичної 

дистанції від інших. Персонал має повертатися до носіння масок за 

межами класу. 

 

• Працівники та інший персонал, який працює з продуктами харчування або 

накриває столи, має носити рукавиці, окрім масок. 

 

● Рукавиці не рекомендовані персоналу, окрім осіб, які працюють з учнями у 

ситуаціях, де існує вірогідність контакту з фізіологічними рідинами, як наприклад, 

слина або під час допомоги учням з туалетом. У таких ситуаціях персоналу мають 

бути надані рукавиці. 

 

○ Учням не рекомендовано носити рукавиці. 

 

Працівники та інший персонал, який працює з продуктами харчування або 

накриває столи, має носити рукавиці, окрім масок. Керівництво має встановити, 

коли використання одноразових рукавиць може бути корисним на додаток до 

частого миття рук або використання санітайзерів; прикладами є працівники, які 

виконують огляд інших осіб на симптоми або працюють з предметами, до яких 

часто торкаються. CDPH 03.08.2020 

 

Очищення та 
дезінфекція 
 
 

 
Очищення та дезінфекція 

 
● Всі класи та офіси будуть прибиратися щоденно. 

● У всіх приміщеннях, у яких знаходяться особи, хворі на COVID 19, будуть 
проводитися очищення та дезінфекція. 

Гігієнічні 
практики 
 

 
Гігієнічні практики 
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● Всьому персоналу, учням та батькам буде надана інформація щодо вірних 
гігієнічних процедур для попередження розповсюдження COVID-19, включаючи: 

○ Регулярне миття рук 

○ Прикривання рота під час кашлю або чхання 

○ Носіння масок 

○ Не торкатися обличчя та носу 

 

● Учні та персонал будуть вити руки або оброблювати санітайзером після входу до 
класу. 
 

● Нагадування щодо гігієнічних процедур будуть розвішані у класах та інших 
приміщеннях школи. 
 

● У шкільний розклад буде додано час для миття рук/обробки предметів. 

 

План дії у разі 
позитивних 
результатів 
тесту на COVID-
19 у учнів або 
персоналу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Симптоми у 
школі 
17.08.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 

План дії у разі позитивних результатів тесту 
 

● CJUSD буде працювати з департаментом охорони здоров’я шт. Сакраменто для 
контролю за особами, які мають позитивний результат тесту на COVID-19, та 

проводити відповідне відстежування контактів.  Рішення щодо впровадження 
карантину для окремих осіб або груп учнів буде прийматися разом з 
департаментом охорони здоров’я штату та відповідно до вказівок 
департаменту охорони здоров’я шт. Каліфорнія від 12 липня 2021 р. 

 
 

У всіх школах буде працювати медичний помічник, який буде допомагати хворим 
учням та персоналу та пропонувати безкоштовний швидкий тест на COVID. 
 

 

СХЕМА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЩОДО 
КАРАНТИНУ - 17.08.2021 

1. Рекомендації щодо карантину для невакцинованих учнів, 
коли обидві сторони носять маски, як вимагається у 
приміщеннях K-12. Адаптовані з CDC K-12 вказівок та CDC 
визначення тісного контакту. 
a. Коли обидві сторони носять маски у приміщенні класу, 
невакциновані учні, які знаходяться у тісному контакті 
(більше 15 хвилин впродовж 24-годинного періоду у 
приміщенні 0-6 футів), можуть пройти змінений 10-денний 
карантин наступним чином. Вони можуть продовжувати 
відвідувати школу для штатного навчання, якщо: 
i. В них немає симптомів;  
ii. Продовжують носити маску, коли необхідно; 
iii. Щонайменше двічі на тиждень здають тест під час 10-

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://drive.google.com/file/d/1HBqQhrgK154mkRHfBPN_jzLP7RxMkpOJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HBqQhrgK154mkRHfBPN_jzLP7RxMkpOJ/view?usp=sharing
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html#anchor_1625661984621
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html#anchor_1625661984621
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/contact-tracing-plan/appendix.html#contact
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/contact-tracing-plan/appendix.html#contact
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Карантин 
11.08.2021 р. 
 

денного карантину; та 
iv. Продовжують залишатися на карантині для всіх позакласних 
занять у школі, включаючи спортивні змагання та заняття у 
умовах соціуму. 

2. Рекомендації щодо карантину для: невакциновах тісних 
контактів, які не носили маски або якщо інфікована особа не 
носила маску у приміщенні; або невакцинованих учнів, як 
описано у пункті 8 вище.  
a. Для контактів, які залишаються безсимптомними, що 
означає, що у них НЕ було жодних симптомів, можуть 
залишити самоізоляцію за наступних умов: 
i. Карантин може завершитися після 10 дня з моменту 
останнього контакту без тестування; АБО 
ii. Карантин може завершитися після 7 дня, якщо діагностичний 
зразок отримано після 5 дня з моменту останнього контакту та 
результат тесту негативний. 

b. Щоб припинити карантин до 14 дня з моменту останнього 
контакту, тісні контакти без симптомів мають: 
i. Продовжувати щоденно контролювати свій стан на симптоми 
до 14 дня з моменту останнього контакту; ТА 
ii. Виконувати всі рекомендовані нефармацевтичні заходи 
(наприклад, носіння маски серед інших людей, миття рук, 
уникання натовпів) до 14 дня з моменту останнього контакту. 

c. Якщо будь-які симптоми з’явилися впродовж цього 14-
денного періоду, особа має негайно піти на ізоляцію, здати 
тест та звернутися до постачальника медичних послуг у разі 
виникнення питань щодо лікування. 

3. Рекомендації щодо ізоляції 
a. Вакциновані та невакциновані особи мають виконувати 
вказівки щодо ізоляції CDPH для осіб, у яких діагностовано 
COVID-19. 

 

 

 
 

 
 

Планування 
класу 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Планування класу 
Планування класу має бути таким, як у звичайний навчальний рік. Учням дозволено 

працювати у групах. 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/COVID-19-Quarantine.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/COVID-19-Quarantine.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx
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11.08.2021 р. 

 
 
 
 
Вентиляція 

 

Простір у приміщенні має бути максимально великим, а розмір класу максимально малим. 

 

ЗАКРІПЛЕНЕ МІСЦЕ - (SCPH) 

Для спрощення відстежування контактів у школах мають бути постійні закріплені місця. 

Школи мають дотримуватися точнім таблиць розміщення у класах, включаючи приблизну 

середню відстань між місцями, та персонал, який відстежує контакти, повинен мати 

доступ до такої інформації. 

 

 

Вказівки центів контролю за захворюваннями - Вентиляція у школах 

та програми догляду за дітьми- 26.02.2021 

 

Має бути якомога більше свіжого повітря. 

● Вікна та двері мають бути відчинені, якщо це безпечно. Навіть 

відкрите на провітрювання вікно або двері можуть допомогти 

збільшити потік свіжого повітря, що допомагає знизити 

потенційну концентрацію вірусів у повітрі. Якщо стає занадто 

холодно або жарко, відрегулюйте термостат. Не відкривайте 

вікна або двері, якщо це становить небезпеку або ризик для 

здоров’я (наприклад, падіння, дія екстремальних температур 

або провокування симптомів астми). 

● Використовуйте безпечні для дітей вентилятори для 

збільшення ефективності відкритих вікон. Безпечні 

вентилятори на вікнах для видування потенційно забрудненого 

повітря та надання чистого повітря через інші відкриті вікна та 

двері. 

● Плануйте заняття, класи або обіди на вулиці, якщо обставини 

дозволяють це. 

 

 

Екскурсії 

                                          

Екскурсії 
● Екскурсії проводитися не будуть до отримання додаткового повідомлення. 

 



11 

Атлетика 

                                         

Атлетика 

 
Атлетичні заняття та рішення щодо проведення змагань будуть прийматися 

відповідно до вказівок департаменту охорони здоров’я шт. Каліфорнія та 

міжшкільної федерації шт. Каліфорнія (CIF). 

 

Ралі, фестивалі 
та збирання 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.08.2021 р. 

                                            

Шкільні заходи 

 
● Ралі, фестивалі та збирання та інші крупні заходи ЗАБОРОНЕНІ до отримання 

додаткового повідомлення. 

НЕОБОВ’ЯЗКОВІ ЗАХОДИ (РАЛІ, ТАНЦІ, ТОЩО) (SCPH) 
Для максимального збільшення кількості учнів, які відвідують штатне 

навчання, SCPH рекомендує не проводити необов’язкові крупні заходи, як 

наприклад, ралі, фестивалі, танці, тощо, коли збирається велика кількість 

учнів та складно відстежити контакти. Вони потенційно спрощують 

розповсюдження COVID-19 та змушують учнів пропускати навчання через 

ізоляцію або карантин. 
 

Самостійне 
навчання 

Для всіх учнів буде доступна програма самостійного навчання з використанням 

онлайн програм. Це справжня програма самостійного навчання, яка пропонує 

обмежений контакт з вчителем. Для отримання детальної інформації зверніться 

до директора школи. 

 

 

СОЦІАЛЬНО-Емоційна підтримка та кризисні гарячі лінії 

СОЦІАЛЬНО-

Емоційна підтримка 

та кризисні гарячі 

лінії 

Посилання на соціально-емоційні підтримки та кризисні гарячі 
лінії 
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