
Безпека � здоров'я д�тей для нас � наших партнер�в -
головний пр�оритет. Саме тому в програму внесен� зм�ни
спрямован� на те, щоб м�н�м�зувати ризик передач� та
зараження COVID-19. Ц� заходи включають:

ЗМІНИ В ПРОГРАМІ XENION SCHOOL 2021 У
ЗВ'ЯЗКУ З ПАНДЕМІЄЮ COVID-19 ТА ЗАПОБІЖНІ
ЗАХОДИ ПІД ЧАС ПРОГРАМИ 

1. Уроки
П�д час урок�в, студенти зобов'язан� сид�ти за окремими
партами на в�дстан� одного метра один в�д одного

2. Перерви м�ж заняттями
На перервах студенти зобов'язан� залишати аудитор�ї по
черз�, дотримуючись соц�ального дистанц�ювання. Вс�
студенти пост�йно знаходяться п�д наглядом сп�вроб�тник�в
школи, для п�дтримки дистанц�ї м�ж студентами � дотримання
карантинних норм. До � п�сля кожної перерви, вс� учн� повинн�
використовувати сан�тайзери, як� є в кожному клас� й при
вход� до школи

3. Їжа, перекуси � правила використання кав'ярн�
Студенти можуть купувати їжу та напої в шк�льн�й кав'ярн�. У
продажу доступн� т�льки упакован� вар�анти перекус�в.
Кафетер�й працює в�дпов�дно до суворих сан�тарних правил,
щоб максимально убезпечити студент�в. Протягом ланчу �
вечер�, вс� студенти будуть отримувати їжу в окремо
упакованих продуктових контейнерах

4. Шк�льна г�г�єна, прибирання � пров�трювання
прим�щень
До приїзду студент�в прим�щення школи та резиденц�ї будуть
очищен�, продез�нф�кован� � стерил�зован�. Регулярн�
прибирання продовжуватимуться, � вс� студентськ� парти
будуть дез�нф�кувати з �нтервалами впродовж всього
навчального дня. Вс� в�кна будуть залишатися в�дкритими
впродовж всього дня. Студентам будуть пост�йно нагадувати
про миття рук � використання антисептика



Антибактер�альн� засоби для рук будуть доступн� на вс�й
територ�ї школи, а також при вход� до навчального закладу та
аудитор�ї. В�дпов�дно до правил М�н�стерства Осв�ти К�пру
захисн� маски � рукавички не є обов'язковими н� для студент�в,
н� для викладач�в. Батьки можуть надати ц� предмети захисту
своїм д�тям за їх власним бажанням

5. Питання охорони здоров'я та симптоми Covid-19
Ми регулярно будемо стежити за здоров'ям студент�в. Якщо у
студент�в буде п�двищена температура або вони будуть
в�дчувати себе недобре, вони не будуть брати участь в
заходах. Якщо студенту стане погано п�д час занять, ми
�золюємо його в наш�й «медсестринськ�й к�мнат�» з
подальшим обстеженням, якщо знадобиться

6. Психолог�чна п�дтримка для студент�в
Вчител� та адм�н�страц�я школи будуть допомагати вс�м
студентам, як� стурбован� будь-якими питаннями про Covid-
19, � зможуть про�нформувати їх про шк�льн� правила. У раз�
виникнення серйозних проблем, просимо пов�домити нам
про це до прибуття студент�в до мовної школи. Ми хот�ли б
п�дкреслити, що особисте сп�лкування з нашими учнями є
частиною регулярної повсякденної роботи в школ� Xenion

7. Навчання персоналу
Вс� сп�вроб�тники пройшли спец�альне навчання правилам
г�г�єни � захисту в�д Covid-19

8. Проведення екскурс�й
Ус� екскурс�ї, заходи та �гри будуть проводитися в�дпов�дно до
вс�х оф�ц�йних сан�тарних � захисних заход�в, з метою
забезпечення безпеки ус�х студент�в � сп�вроб�тник�в школи.
Ми надаємо дез�нф�куючий зас�б для рук, але додатково, вс�м
студентам сл�д мати з собою ручний сан�тайзер, для
�ндив�дуального використання протягом екскурс�й

9. Умови проживання
Студенти живуть в двок�мнатних апартаментах. У кожного �з
студент�в буде окрема к�мната з� зручностями



10. Трансфери 
За р�шенням М�н�стерства транспорту, зв'язку та
п�дприємницької д�яльност�, автобуси перевозитимуть вс�х
студент�в з� стов�дсотковою м�стк�стю транспорту.
Використання маски в транспорт� є обов'язковим для вс�х
пасажир�в. Пасажири без захисних масок, в автобус не
допускаються. Студенти повинн� в обов'язковому порядку
використовувати сан�тайзер для рук при вход� в автобуси. По
можливост�, студентам рекомендується дотримуватися
безпечної дистанц�ї з �ншими пасажирами � вод�ями автобуса
на зупинках, при вход� � виход� з транспорту � протягом ус�єї
подорож�. Автобуси часто пров�трюють � дез�нф�куються
в�дпов�дно до вимог


