










 



ОБЕРЕЖНО      КОРОНАВІРУС! 
Тримайтеся на відстані не менше одного метра  від людей, які кашляють або чхають ; 

Ретельно термічно обробляйте м’ясні продукти під час приготування їжі; 

Відчувши нездужання, залишайтеся вдома. Зверніться до лікаря, якщо у вас підвищилася 

температура,  головний та м’язовий біль, з’явився кашель або дихання стало ускладненим; 

Регулярно обробляйте руки спиртовмісним засобом або мийте їх з милом (не менше 20 

секунд); 

Мінімізуйте контакт рук з очима, носом і ротом; 

Кашляючи або чхаючи, прикривайте рот або ніс  згином ліктя ( не долонею ) або серветкою, 

яку після використання варто відразу ж утилізувати; 

Користуйтеся медичними масками, які щільно прилягають до обличчя і повністю 

прикривають ніс, рот і підборіддя; 

 



     Додаток № 6 

 

 

Будьте обережні з грибами! 
 

Найчастіше люди отруюються блідою поганкою і мухомором. Отрута 

цих грибів особливо сильно вражає печінку, нирки, серце і мозок. 

Перші ознаки з’являються через 5-48 годин : відчуття жару, сильне 

потовиділення, слино- і сльозовитікання, біль у шлунку, нудота, блювота, 

вздуття живота, мимовільне сечовиділення і дефекація. пульс стає рідким, 

тиск знижується, спостерігається задишка, кашель з виділенням мокроти 

аж до набряку легенів, синіють губи і нігті. 

Окремо зупинимося на отруєнні блідою поганкою. Після її вживання 

з’являється невгамовна блювота, головний біль, запаморочення. Відразу 

стул стає водянистим, з домішками крові. Відбувається обезводження 

організму, артеріальний тиск знижується, розвиваються сиптоми серцнво-

судинної недостатності. Різко падає температура тіла. 

 На 2-5 день з’являються ознаки сильного пошкодження печінки. 

Склери і шкіра у хворого стають  жовтушними, обличчя багровіє, блідний 

носо-губний трикутник схожий на метелика. Печінка різко збільшується, 

хвороблива. З’являються численні крововиливи шкіри, блювота має вигляд 

кавової гущі, кал – чорний у  сечі - кров. Смерть спричинюється 

печінковою недостатністю. 

 

П а м ’ я т а й т е ! 
 

ПЕРША  ДОПОМОГА 

Якщо Ви відчули, що отруїлись, необхідна якомога швидше 

викликати  блювоту, промити шлунок, прийняти послаблююче. Бажано 

зібрати  блювотні маси або промивні води для лабораторних досліджень. 

Після цього вжити активований вугіль, смекту або інші адсорбенти до 50 

пігулок.  

І пам’ятайте, обов’язкова термінова госпіталізація у відділення 

реанімації або токсикології! Необхідно також з’ясувати, хто вживав  разом 

із постраждалим гриби, провести профілактичні заходи. Адже часто люди 

гинуть сім’ями. 

Треба пам’ятати, що при найменшій підозрі, що гриб отруйний, його 

необхідно викинути. Зверну увагу і ось на що:  дехто вважає, що алкоголь 

нейтралізує дію отрути, але це хибна і небезпечна помилка. Багаторічна 

медична практика свідчить про протилежне.  

 

Будьте обережні ! 



             Пам’ятка 

Як захистити себе від зараження коронавірусом під час літніх канікул 

              

1. Підтримуйте чистоту рук і поверхонь. 

2.Тримайте руки в чистоті, часто мийте їх водою з милом або   використовуйте 

дезинфікуючий засіб.  

3.Також  не торкайтеся рота, носа або очей немитими руками.  

4.Носіть з собою дезинфікуючий засіб для рук.  

5.Завжди мийте руки перед їдою. 

6.Носіть з собою маски, одноразові серветки і завжди прикривайте ніс і рот. 

7.Уникайте вітальних рукостискань і поцілунків. 

8.Очищайте поверхні і пристрої, до яких ви торкаєтеся (клавіатура комп'ютера, 

панелі оргтехніки загального використання, екран смартфону, пульти, дверні 

ручки і поручні). 



 

         Які симптоми при захворюванні,   коронавірусом?   

 

Почуття втоми    

Ускладнене дихання  

Висока температура 

Кашель  або біль в горлі  

Носіть маску, коли знаходитеся в людних місцях. 

Використайте маску одноразово, повторне використання маски 

неприпустимо. Міняйте маску кожних 2-3 години або частіше.  

Якщо маска зволожилася, її слід замінити на нову.  

Після використання маски, викиньте її і вимийте руки. 



     

 

 

 

 

 



Умови адаптивного карантину в 
освіті - МОН 

 21 / Травень, 2020 

 

До 22 червня триватиме адаптивний карантин, однак з 25 травня зможуть 
відкриватись дитячі садки у тих регіонах, які відповідатимуть умовам для 
послаблення карантину. Також дозволено проведення ЗНО, ДПА у формі ЗНО і 
вступних випробувань, зокрема ЄВІ та ЄФВВ. Відповідне рішення ухвалив Уряд. 

Загальна заборона відвідувати заклади освіти здобувачами лишається в силі. 
Заклади можна буде відвідувати, зокрема, для участі у: 

• ЗНО, ДПА у формі ЗНО, 
• вступних випробуваннях, зокрема єдиному вступному іспиті з іноземної мови, 

єдиному фаховому вступному випробуванні, 
• атестації у формі тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів “КРОК”. 

Рішення про послаблення протиепідемічних заходів у окремому регіоні приймає 
регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій. 

У регіонах, в яких здійснюватиметься послаблення карантинних обмежень, 
дозволяється: 
 з 25 травня – відвідувати заклади дошкільної освіти, 
 з 1 червня: 

• відвідувати заняття у групах не більше 10 осіб у  закладах освіти, 
• проводити професійно-практичну підготовку та державну кваліфікаційну 

атестацію в закладах профтеху, 
• підготовчі заходи до практичної підготовки на виробництві, 
• проводити лабораторні роботи і тренажерні заняття, 
• проводити атестації здобувачів вищої освіти та відповідні підготовчі заходи, 
• отримувати документи про професійну (професійно-технічну) та вищу освіту, 
• брати участь в освітньому процесі в освіті дорослих, 
• брати участь у публічному захисті наукових досягнень у формі дисертацій та 

відповідних підготовчих заходах. 

Остаточна дата дозволу цих процесів залежатиме від епідеміологічної ситуації в 
кожному окремому регіоні. 
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