
 

ПОЧАТКОВА
ШКОЛА

(PRIMARIA)

СЕРЕДНЯ
ШКОЛА

(SECONDARIA 1 -2)

 
 
 

Хто повертається з поїздки з-за
кордону
повинн� дотримуватися
вказ�вок з 
проф�лактики , яку ви знайдете
на сайт�
Covid-19 - Мандр�вники (salute.gov.it)
або заповнити  анкету на сайт� 
https://infocovid.viaggiaresicuri.it/
Для тих, хто користується
ШКІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ :
рекомендується використання
маски FFP2 (за вийнятком тих ,
кому не виповнилося 6 рок�в)

РІЗНЕ

При поверненн�
до школи надає

вчителю
заповнений

пап�ровий бланк
з зак�нчення

с�мейного
карантину

ПОВЕРНЕННЯ  ДО
НАВЧАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ З
СІМЕЙНОГО
КАРАНТИ́НУ

При наявност� 5 або б�льше
позитивних випадк�вдидактична
д�яльн�сть припиняється  на 5 дн�в.
Повернення до дидактично
д�яльност�  з
-антигенним  або молекулярним 
 тампоном з негативним
результатом.
Тампон робиться з листом SISP,
над�сланим школою
Безкоштовно:
- в центр� тампона ASL
- в аптец�
- в�д л�куючого л�каря
За окрему плату:
в л�цензованих приватних центрах

ДИТЯЧИЙ
САДОК

(INFANZIA)

При поверненн�
до школи надає
вчителю у
пап�ровому
вигляд�
св�доцтво про
зц�лення

 

 
 

ПОВЕРНЕННЯ ДО
НАВЧАЛЬНОГО

ЗАКЛАДУ ТИХ, ХТО
МАВ ПОЗИТИВНИЙ

РЕЗУЛЬТАТ

 

ПРИ поверненн� до навчального
процесу у навчальному заклад�
ПІСЛЯ КАРАНТИНУ
ОБОВ'ЯЗКОВИМ є нос�ння
маскиFFP2 протягом 5 дн�в
- тампон "зроби сам"ПРИ
НАЯВНОСТІ СИМПТОМІВ
ПРОТЯГОМ САМОНАГЛЯДУ
ТІЛЬКИ для тих, хто :
- має booster/ вакцинован�/
вил�куван� протягом останн�х 120
дн�в,

Якщо результат позитивний йде
за п�дтвердженням до ASL

 

ДО УВАГИ

ШКОЛА та управл�ння контактами з COVIDШКОЛА та управл�ння контактами з COVID
Лютий 2022Лютий 2022

 

ПРИ НАЯВНОСТІ  4 ПОЗИТИВНИХ ВИПАДКІВ
:
- обов'язкове нос�ння маски FFP2 протягом
10 дн�в
для викладач�в та учн�в  ( за вийнятком тих ,
кому не виповнилося 6 рок�в)
- самонагляд протягом 5 дн�в
- тампон обов'язковий ( також "зроби
сам")при наявност� симптом�в
ПРИ НАЯВНОСТІ 5 ПОЗИТИВНИХ ВИПАДКІВ
:
-обов'язкове нос�ння маскиFFP2 протягом 10
дн�в та самонагляд протягом 5 дн�в для ти
хто :
1)вакцинован�/вил�куван� протягом останн�х
120 дн�в,
2) вил�куваний п�сля 2-х доз вакцини,
3) хто має booster,
4) хто зв�льнений в�д в�кцинац�ї.
- �нш�  навчаються д�станц�йно протягом 5
дн�в
Повернення до дидактично д�яльност�  з
-антигенним  або молекулярним  тампоном
з негативним результатом.
Тампон робиться з листом SISP, над�сланим
школою
Безкоштовно:
- в центр� тампона ASL
- в аптец�
- в�д л�куючого л�каря
За окрему плату:
в л�цензованих приватних центрах

Якщо учень/учениця позитивний/а
Надїшлїть листа  на шк�льну електронну пошту з

пов�домленням вказавши:
ІМ'Я ,ПРІЗВИЩЕ, КЛАС  ТА НАЗВУ ШКІЛЬНОЇ

СТРУТТУРИ ( наприклад : дитячий садочок чи
початкова школа чи середня школа ...) учня/учениц�

Школа буде керувати т�сними шк�льними
контактами.

Запит на активац�ю ДІСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
зв'яж�ться з вчителем - координатором класу

електронною поштою.
 
 
 
 

 

Якщо учень / учениця мав/
мала 

ТІСНИЙ КОНТАКТ ПОЗА
ШКОЛОЮ

залишайтеся вдома � зв'яж�ться
з вашим

пед�атром/ л�карем.
Дотримуйтесь вказ�вок

повернення до навчального
процесу у навчальному заклад�.

 
 
 
 
 

 

При наявност�  1 позитивного випадку:
- навчання у навчальному заклад� для вс�х
- самонагляд протягом 5 дн�в
- обов'язкове нос�ння маски FFP2 протягом 10 дн�в
для викладач�в та учн�в
- тампон обов'язковий ( також "зроби сам")при наявност�
симптом�в
ПРИ НАЯВНОСТІ   2 АБО БІЛЬШЕ ПОЗИТИВНИХ ВИПАДКІВ :
- продовжують навчання у навчальному закдал� з
обов'язковим нос�нням маски FFP2 протягом 10 дн�в та
самонаглядом протягом 5 дн�в т�. хто :
1)вакцинован�/вил�куван� протягом останн�х 120 дн�в,
2) вил�куваний п�сля 2-х доз вакцини,
3) хто має booster,
4) хто зв�льнений в�д в�кцинац�ї.
- �нш�  навчаються д�станц�йно протягом 5 дн�в
Повернення до дидактично д�яльност�  з
-антигенним  або молекулярним  тампоном з негативним
результатом.
Тампон робиться з листом SISP, над�сланим школою
Безкоштовно:
- в центр� тампона ASL
- в аптец�
- в�д л�куючого л�каря
За окрему плату:
в л�цензованих приватних центрах

 

Istituto Comprensivo Statale n. 12 di Verona - “Golosine”
Via Velino, 20 - 37136 Verona - www.ic12golosine.edu.it

rete.tantetinte@ic12golosine.education
Tel. 3807974671


