
Додаток 3  
до наказу по ОЗО «Ходосівський ЗЗСО» 

№104 від 22.08.2022  
Інструкція  

безпека учнів під час дистанційного навчання в умовах воєнного стану 

 

1. Уважно ознайомся з розкладом занять та продумай, де саме ти будеш навчатися. 

Найкраще, якщо твоє робоче місце буде подалі від вікна. 

2. З’ясуй разом з батьками, де знаходяться найближчі до твого дому укриття. 

Завчасно відвідай ці місця, щоб за потреби легко зорієнтуватися. 

3. Під час онлайн-уроку можлива повітряна тривога. Почувши відповідний сигнал, 

пройди в безпечне місце. 

4. Якщо ви живете в приватному будинку, то спустіться в підвал. 

Якщо у квартирі — заховайтеся в комірчину або ванну кімнату. Ці приміщення 

більш захищені та безпечні. 

5. Не забудьте прихопити із собою теплі речі та пляшку води. Невідомо, скільки 

часу доведеться чекати. 

6. Якщо з вами вдома молодші брати або сестри, не забудьте заспокоїти їх і подбати 

про них. Їм також захопіть теплий одяг і пляшку води. 

7. Якщо маєте можливість, зателефонуйте близьким. Повідомте, що ви вдома. 

8. Не намагайтеся спостерігати з вікна чи балкона за перебігом подій. У жодному 

разі не фільмуйте обстріли на мобільний телефон, щоб потім похизуватися в 

соцмережах. Вас можуть сплутати з артилерійським спостерігачем або 

коригувальником, і наслідки можуть бути трагічні. 

9.Тримайтеся якомога далі від вікон. Поранення від уламків скла можуть бути не 

менш небезпечними, ніж від осколків. 

10. Пам’ятай правило «двох стін», під час повітряної тривоги будь якнайдалі від 

вікон. 

11. Після відміни сигналу «Повітряна тривога», зачекайте приблизно 10 хв., потім 

підключайся до уроків онлайн. 

12. Активно користуйся Сlassroom: усе, що ви не встигли зробити під час уроку в 

онлайн вчитель обов’язково завантажить на платформу. 



13. Намагайся думати позитивно: використовуй спілкування з вчителем наповну, 

будь активним і відповідальним, допомагай однокласникам. 

 14. Пам’ятайте правила поводження в соцмережах: 

· не додавати в «друзі» нових людей; 

· не заходити в Інтернет за невідомими і підозрілими посиланнями; 

· не викладати в мережі свої особисті дані та фото; 

· вимкнути на телефонах геолокацію. 

 


