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Інформаційний бюлетень щодо початку навчання восени 

2020 року1  
  

Світлофор для коронавірусу передбачає чотири рівні попередження: «зелений – жовтий – 
оранжевий – червоний»2. Світлофор для коронавірусу дає змогу зрозуміти, яких заходів і 
правил необхідно дотримуватись, щоб якомога ефективніше обмежити розповсюдження 
вірусу. 

На всіх фазах світлофора спілкування (у цифровій формі) між вчителями та 
батьками/опікунами є надзвичайно важливим!  

Загальноприйнятих правил гігієни необхідно дотримуватись на всіх фазах 
світлофора! 

  
ЗЕЛЕНИЙ ЖОВТИЙ 

Правила доповнюють 
вказівки, прийняті 
для ЗЕЛЕНОЇ фази 

ОРАНЖЕВИЙ 
Правила доповнюють 
вказівки, прийняті для 

ЖОВТОЇ фази 

ЧЕРВОНИЙ 
Правила 

доповнюють 
вказівки, прийняті 

для ЧЕРВОНОЇ 
фази 

Носіння маски є 
добровільним 

 

Необхідно обов’язково 
носити захисну маску 

для обличчя від входу в 
будівлю школи до місця 

у класній кімнаті 
 

Необхідно обов’язково 
носити захисну маску 

для обличчя 
від входу в будівлю 

школи до місця у 
класній кімнаті 

Навчання у школі 
переводиться на 

дистанційну форму 
 

Необхідно регулярно 
провітрювати 
приміщення 

 

Поза межами класної 
кімнати всі учні та 

вчителі зобов’язані 
носити захисні маски 

для обличчя 

Поза межами класної 
кімнати всі учні та 

вчителі зобов’язані 
носити захисні маски 

для обличчя 

Захисні маски для 
обличчя необхідно 
обов’язково носити 
під час будь-якого 

перебування у школі 

                                                
1 Середня школа, нижній і верхній ступені повної загальноосвітньої середньої школи, політехнічні 
класи й інші спеціальні заклади корекційної педагогіки 
2 Зелений: низький рівень ризику, поодинокі випадки; жовтий: середній рівень ризику; оранжевий: 
високий рівень ризику, при якому кількість нових випадків зараження зростає; червоний: дуже 
високий рівень ризику, неконтрольовані спалахи  
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Дозвілля на свіжому 
повітрі (якщо 

можливо) 

Якщо під час групових 
занять неможливо 

дотримуватись відстані 
1 метр, учитель може 

вимагати носіння 
захисної маски для 

обличчя. 
 

Якщо під час групових 
занять неможливо 

дотримуватись відстані 
1 метр, учитель може 

вимагати носіння 
захисної маски для 

обличчя. 
 

Проведення 
навчання в 

невеликих групах 

 

Люди, які не мають 
відношення до школи 
(наприклад, під час 
реалізації проектів), 
зобов’язані носити 
захисні маски для 

обличчя 

Забороняється 
проводити будь-які 

шкільні заходи, 
спортивні змагання або 

екскурсії 
+ 

Забороняється 
присутність людей, які 
не мають відношення 
до школи (наприклад, 

під час реалізації 
проектів). 

Створення 
навчальних станцій 

для школярів з 
особливими 

педагогічними 
потребами або без 

комп’ютера/ноутбука 
 

Спортивні ігри (на 
уроці та перервах) 

дозволяються 
переважно на свіжому 

повітрі 

Спортивні ігри на 
свіжому повітрі або в 
залах лише за умови 

дотримання 
відповідних правил і 
безпечної відстані 

2 метри 

Спортивні ігри тільки на 
свіжому повітрі й за 
умови дотримання 
безпечної відстані 

2 метри 
 

Спортивні ігри в 
рамках 

дистанційного 
навчання; 

У школі лише за 
умови дотримання 
безпечної відстані 

2 метри 

Спів на уроках музики 
(або в хорі) 

дозволяється, лише 
якщо можливе 

дотримання безпечної 
відстані 1,5 метри 

Спів на уроках музики 
(або в хорі) тільки на 
свіжому повітрі, а в 

закритих приміщеннях 
тільки із захисними 

масками для обличчя 
 

Забороняється 
проводити уроки музики 
в закритих приміщеннях 

 

 

Група продовженого 
дня організовується у 
звичайному режимі 

Група продовженого 
дня працює лише за 
умови обов’язкового 

носіння захисних масок 
для обличчя поза 

межами класу/групи 

Не дозволяється 
змішувати групи, 

переходити з одного 
приміщення в інше 

Школа повного дня 
працює в 

екстреному режимі. 
Під час перебування 

у школі необхідно 
створити невеликі 

групи 
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Забезпечення школярів 
обідом залежить від 
наявності просторого 
приміщення у школі 

 

 

Необхідно 
максимально 

обмежити особисті 
контакти між 

школярами та 
вчителями, 
наприклад, 

забезпечення 
нагляду з 

використанням 
комп’ютера 

 
 
 
 
Детальнішу інформацію про світлофор для коронавірусу та заходи щодо запобігання 
поширенню COVID-19 для шкіл можна знайти на домашній сторінці Федерального 
міністерства освіти, науки й досліджень: 
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/coronaampel.html  

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/coronaampel.html

