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ТИМЧАСОВИЙПОРЯДОК
організаціїосвітньогопроцесунаперіодкарантинутаалгоритмдійу

надзвичайнійситуації,пов’язанійзреєстрацієювипадківзахворювання
наCOVID-19середздобувачівосвітитапрацівниківакадемії

ЦейТимчасовийпорядокщодоорганізаціїосвітньогопроцесунаперіод
карантину та алгоритм дій на випадок надзвичайної ситуації,
пов’язаною зреєстрацією випадківзахворюваннянаCOVID-19серед
здобувачівосвітитапрацівниківакадемії(далі–Порядок)євнутрішнім
нормативно-організаційним документом,який регулює організацію
освітнього процесукомунального закладувищоїосвіти «Хортицька
національнанавчально-реабілітаційнаакадемія»Запорізькоїобласної
ради(далі–академія)вумовахзапровадженнякарантину,пов’язаного
з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою
коронавірусомSARS-CoV-2.
Порядок розроблено відповідно до Законів України «Про захист
населення від інфекційних хвороб»,«Про внесення змін до деяких
законодавчихактівУкраїни,спрямованихназабезпеченнядодаткових
соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням
коронавірусноїхвороби (COVID-19)»,Указу Президента України від
13.03.2020 №87/2020 «Про рішення Ради національноїбезпеки і
оборони України від 13.03.2020 «Про невідкладні заходи щодо
забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої
респіраторноїхворобиСОVID-19,спричиненоїкоронавірусомSARSCo V-
2»,Постанов Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 «Про
запобігання поширенню на територіїУкраїни коронавірусуСОVID-19,
спричиненоїкоронавірусом SARS Co V-2»,від 22.07.2020 №641 «Про
встановлення карантину та запровадження посилених



протиепідемічнихзаходівнатериторіїіззначним поширенням гострої
респіраторноїхворобиCOVID-19,спричиненоїкоронавірусомSARS-CoV-
2»,ПостановиМіністерстваохорониздоров’явід22.08.2020№50«Про
затвердженняпротиепідемічнихзаходівузакладахосвіти наперіод
карантинуузв’язкузпоширеннямкоронавірусноїхвороби(COVID-19)»,
листаМОН Українивід05.08.2020№1/9-420«Щодоорганізаціїроботи
закладів загальноїсередньоїосвіти у2020/2021 навчальномуроці»
тощо.
Порядокстосуютьсяпідготовчихзаходівщодовідновленняосвітнього
процесувакадемії,особливостейїївідвідуванняздобувачамиосвітита
особливостей організаціїосвітнього процесу на період карантину.
Тимчасовийпорядокміститьалгоритм дійнавипадокнадзвичайної
ситуації,пов’язаною зреєстрацією випадківзахворюваннянаCOVID-19
середздобувачівосвітитапрацівників.

№
з/п

Назвазаходу

1

Адміністраціїзакладу:
– проходитищоденнутермометрію;
 додержуватись вимог соціального дистанціювання (у

приміщенні–1,5метра);
– використовувати респіратори, захисні маски та/або

шоломи(масковийетикет),індивідуальніантисептики;
– використовувати у своїй роботі документи, видані

органамидержавноївлади,щовизначаютьособливості
організаціїосвітнього процесу в умовах карантинних
обмежень;

– інформувати всіх учасників освітнього процесу про
особливостіосвітньогопроцесупідчаскарантину;

– додержуватисьузакладіосвітивстановленогоурегіоні
рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19:
«зелений»,«жовтий»,«помаранчевий»або«червоний»;

– вченійрадіакадеміїприйнятирішеннящодоособливостей
організації освітнього процесу в академії в умовах
«зеленого», «жовтого» або «помаранчевого» рівнів
епідемічної небезпеки з урахуванням Тимчасових
рекомендаційщодопротиепідемічнихзаходівузакладах
освіти в період карантину у зв’язку з поширенням
коронавірусноїхвороби(COVID-19);

– чітковизначатикритеріїепідеміологічноїситуації,зокрема
натериторіїзакладу,заумовиякихзакладпереходитьна
повне дистанційне навчання, поєднання очного і
дистанційногонавчанняабож поверненнядозвичайного
режимуосвітньогопроцесу;

– розширитидоступдотехнологійдистанційногонавчання



таактивнекористуваннянимидляпедагогівтаздобувачів
освіти шляхом цільового підвищення кваліфікації
керівниківзакладівосвітитапрацівників;

– створитиєдинуосвітню політикуцифровоїтрансформації
освіти,доякоївходитьрозвитокдистанційногонавчання
на основівідповідного сучасного положення про його
організацію;

– забезпечитипроведенняінструктажівзохорониздоров’я
тадотриманнясанітарно-гігієнічнихнормсередучасників
освітньогопроцесу;

– налагодити ефективну комунікацію із працівниками,
студентамищодоорганізаціїосвітньогопроцесупідчас
карантину;

– проводити опитування працівників підрозділів щодо їх
самопочуття та наявності симптомів респіраторної
хвороби;

 назначитивідповідальнихосібпопідрозділах,якібудуть
відповідати за щоденний моніторинг стану здоров’я
працівниківзакладутаздобувачівосвіти;

 назначитивідповідальнихосіб,якібудутьпроводитивимір
температури тіла та візуальний огляд працівників та
здобувачів освіти на наявність симптомів інфекційного
захворювання (кашель, нежить, осиплість голосу,
почервонінняочейтощо);

 організуватимісцядляобробкирукантисептикаминавсіх
входахдозакладу,позначитиїхяскравимивказівниками
таінструкціямипроправиладезінфекціїрук;

 забезпечитинаявністьрідкогомилаіпаперовихрушників
абоелектросушарокдляруквсанітарнихкімнатах;

 забезпечитицентралізованийзбірвикористанихмасокі
рукавичоквокреміконтейнеризкришками–білявходув
заклад,укоридорахтасанвузлах;

 обладнати медичні пункти необхідними засобами –
безконтактнимитермометрами,антисептиками,засобами
індивідуальногозахистутощо;

 уразівиявленняхворого забезпечити виконаннятаких
заходів,як тимчасове обмеження входудо закладута
користуванняприміщеннями;

 у день виявлення хворого, включаючи можливих
відвідувачівзакладу,визначитиперелікприміщень,уяких
перебував хворий, та забезпечити обмеження їх
використаннятапересуванняпомаршрутупереміщення
хворого;

 у разівиявлення декількох хворих,якікористувалися



приміщенняминаодномуповерсі,обмежитивесьповерх,
девонизнаходились.Якщодекількахворихперебували
нарізнихповерхах,видатинаказпротимчасовезакриття
закладуна14-деннийкарантинздезінфекцієюзакладу;

 визначити кількість здобувачів освіти, які можуть
одночасно перебувати в усіхнаявнихприміщенняхіна
територіїзакладуіззабезпеченням соціальноїдистанції,
відповідно до нормативів;організувати (заможливості)
навчання у великих групах почергово:частина групи
навчаєтьсявакадемії,інша–дистанційно,інавпаки(або
подібний варіант з курсами: один тиждень очно
навчаються першіта другікурси,інші– дистанційно,і
навпаки);

 розробити опитувальник для працівників/студентів про
самопочуттязметою протидіїпоширенню коронавірусу
(COVID-19)(додатокА);

 обмежити близькі контакти між персоналом. За
можливостімаксимальновикористовуватизасобизв’язку
(інтернет, телефон) для вирішення питань, що не
потребуютьособистоїприсутності;

 унеможливити скупчення учасників освітнього процесу
під час входу та виходу з приміщення шляхом
використовування усіх наявних у приміщеннізакладу
освітивходівтавиходів;

 обмежитипроведеннямасовихзаходів(нарад,зборів)у
закритих приміщеннях, крім засідань вченої ради,
ректорату, конкурсної комісії, конференції трудового
колективу;

 відтермінуватикультурно-масовізаходи,масовізборидо
нормалізаціїепідемічноїситуації;

 проводитироз’ясненнятаінструктажідляперсоналута
здобувачів щодо заходів профілактики,реагування на
виявленісимптомикоронавірусноїхвороби

2

Кураторамакадемічнихгруп:
– проходитищоденнутермометрію;
– провести ізздобувачами освіти роз’яснювальнуроботу

щодоіндивідуальнихзаходівпрофілактикитареагування
на виявлення симптомів коронавірусної хвороби
(інструктаж);

– провести першу лекцію із здобувачами освіти щодо
розповсюдження та профілактики коронавірусної
хвороби;

– недопускатидоаудиторнихзанятьздобувачівосвіти,які
мають температурувище 37,2 С та ознаки ГРВІта/або



потребуютьсамоізоляції;
– недопускатидонавчанняздобувачівосвіти,якінемають

респіраторів,захиснихмасокта/абошоломів;
– забезпечитимоніторингстануздоров’яздобувачівосвіти

та аналіз відвідування аудиторних занять з метою
ранньоговиявленнязахворюваності;

– перевіряти у здобувачів освіти наявність засобів
індивідуальногозахистуізрозрахунку1захиснамаскана
3годининавчання;

– організувати питний режим здобувача освіти із
використанням індивідуальнихємностейдлярідиниабо
фасованоїпитноїпродукції;

 додержуватисьвимогсоціальногодистанціювання;
– використовувати респіратори, захисні маски та/або

шоломи,індивідуальніантисептики;
– перед початком занятьщоденнопроводити опитування

здобувачів освіти щодо їх самопочуття та наявності
симптомівреспіраторноїхвороби;

– уразівиявленняуздобувачаосвітигостроїреспіраторної
хвороби(температуратілавище37,2°С,кашель,осиплість
голосу,почервонінняочей)тимчасовоізолюватийогоу
спеціально відведеному приміщенні (ізолятор),
повідомитибатьківабоіншихзаконнихпредставниківта
прийнятирішеннящодонаправленнядозакладуохорони
здоров’я(додатокЄ);

– уразіпідтвердженнявипадкукоронавірусноїхворобив
одногоізздобувачівосвіти,всііншістудентивідповідної
групивизнаютьсятакими,щопотребуютьсамоізоляції,та
повинні вживати заходів, передбачених галузевими
стандартамивсферіохорониздоров’я

3

Науково-педагогічнимпрацівникам:
– проходитищоденнутермометрію;
– додержуватись вимог соціального дистанціювання

(збільшення вільного просторув аудиторії;розмітка на
підлозі;відсутністьскупченьтощо);

– використовувати респіратори, захисні маски та/або
шоломи,індивідуальніантисептики;

– провітрювативпродовж неменше10хвилиннаперерві
аудиторії,деперебуваютьздобувачіосвіти;

– скласти графік допуску здобувачів освіти до закладу
(та/або гнучкий розклад)задля запобігання утворенню
скупченняучасниківосвітньогопроцесу;

– мінімізувати пересування здобувачів освіти між
навчальнимиаудиторіями;

– проводитизаняття,щопередбачаютьпоєднаннякількох



груп,улекційнихзалахнеперевищуючиприцьомуїх50%
наповненість;

– використовувати технологію змішаного навчання
(відповіднодорекомендаційМОНУкраїни);

– розробити навчальніплани з урахуванням потреб усіх
зацікавленихсторін та включити до нихрізніваріанти
організаціїнавчання(очного,дистанційноготазмішаного);

– переглянути організацію робочих місць студентів із
забезпеченням фізичноїдистанціїміж ниминеменше1
метра;

– виявитиздобувачівосвітизгрупиризику,яким показане
дистанційне навчання на період карантину (наявність
хронічнихзахворюваньтощо)

4

Працівникамакадемії(лаборантам,методистам):
 проходитищоденнутермометрію;
 додержуватисьвимогсоціальногодистанціювання;
– використовувати респіратори, захисні маски та/або

шоломи,індивідуальніантисептики;
– додержуватисьрекомендаційМОЗ

5

Здобувачамосвіти:
 проходитищоденнутермометрію;
 невідвідуватизакладстудентам,уродинахякихєхворі

на COVID-19;
 додержуватись вимог соціального дистанціювання та

спеціальнихправил(ДодатокД);
– використовувати респіратори, захисні маски та/або

шоломипідчаспересуванняприміщеннямизакладу;
– використовувати індивідуальніантисептики,часто мити

руки;
 інформувати куратора про першісимптоми ГРВІабо

недомагання;
 харчуватисяуїдальніабобуфетінепорушуючифізичної

дистанції1метрабовикористовуватиіндивідуальніланч-
бокси

6

Медичнимпрацівникам:
– забезпечитищоденнепроведеннятермометріїздобувачів

освіти,педагогічних,науково-педагогічних,непедагогічних
працівників безконтактним термометром із записом у
журналітермометрії;

– передбачити місце для дезінфекції рук, наявність
дезінфікуючихзасобівтаконтейнерівдлявикористаних
засобівіндивідуальногозахистузподальшоюутилізацією;

– допускатипрацівниківзакладудороботитаздобувачів
освітидонавчаннязаумовивикористаннянимизасобів



індивідуальногозахисту(респіратор,захиснамаската/або
шолом);

– недопускатипрацівниківзакладудороботитаздобувачів
освіти до навчання із ознаками ГРВІабо підвищеною
температурою тіла понад 37,2 С та рекомендувати
звернутисязамедичною допомогою досімейноголікаря
абозакладуохорониздоров’я;

– надати інформацію та розмістити їїна стендах про
необхідністьдотриманняреспіраторноїгігієнитаетикету
кашлю;

– забезпечити санітарні кімнати рідким милом,
антисептичнимизаходами,паперовимирушниками;

– у разівиявлення у здобувача освіти або працівника
закладугостроїреспіраторноїхвороби(температуратіла
вище37,2°С,кашель,осиплістьголосу,почервонінняочей)
тимчасово ізолювати його у спеціально відведеному
приміщенні(ізолятор),повідомити батьків або інших
законнихпредставників(дляздобувачівосвіти),негайно
відсторонити від роботи (для працівника)та прийняти
рішеннящодонаправленнядозакладуохорониздоров’я;

– післявилученняособизсимптомамиінфекційноїхвороби
вприміщенніпровестипровітрюванняпозаграфіком та
дезінфікуватиповерхні(ДодатокБ);

– у випадку підтвердження у здобувача освіти або
працівника закладу COVID-19,проводиться визначення
колаконтактнихосіб.Усіконтактніособивідправляються
насамоізоляцію підмедичнийнаглядсімейноголікаряна
14 днів з дня останнього контакту з особою,в якої
підтвердженийвипадокCOVID-19

7
Технічнимпрацівникам:

 дезінфікуватиповерхні,дверніручкитощопіслязанятьв
кінціробочогодня(додатокВ)



ДодатокА

ОПИТУВАЛЬНИКДЛЯПРАЦІВНИКІВ/СТУДЕНТІВПРОСАМОПОЧУТТЯЗ
МЕТОЮ ПРОТИДІЇПОШИРЕННЮ КОРОНАВІРУСУ(COVID-19)

1.Прізвище,ім’я,по-батькові
2.Датанародження
3.Адресапроживання
4.Контактнийтелефон
5.Місцероботи/навчання
6.Посада
7.Чи наявніу Вас такісимптоми (можна обрати кілька варіантів
одночасно.ЯкщоВастурбуєіншийстан,якогонемаєусписку,впишіть
симптом уколонку«Інше».У випадку,якщо Ви почуваєтесь добре,
оберітьваріант«Нічогозпереліченого»)

Підвищенатемпературатіла
Кашель,сухийкашель



Задишка
Лихоманка
Нічогозпереліченого
Інше

8.Чи зверталися Ви до лікаря з приводу наявностісимптомів,
зазначенихупопередньомупитанні

Так
Ні
*якщотак,товкажітьдату:

9.ЧиробилиВамтестнакоронавірус
Так
Ні

10.ЧиперебувалиВиуконтактізхворимнакоронавірус
Так
Ні
*якщотак,скількиднівминулоздняостанньогоконтакту:

11.ЧихворілиВинакоронавірус
Так
Ні
*якщотак,скількиднівминулоздняодужання:

12.Прізвищетаім’яВашогосімейноголікаря
13.Згоданаобробкуперсональнихданих:
Погоджуюсь

ДодатокБ

ПОРЯДОКЗДІЙСНЕННЯДЕЗІНФЕКЦІЇУРАЗІВИЯВЛЕННЯХВОРОГО

1.Підготуйтевседлядезінфекції.
Дотримуйтесьзапобіжнихзаходівбезпеки.
2.Протрітьвсіповерхніуприміщенні(місці),дезнаходивсяхворий,

переддезінфекцією помітьтемісцяінфекціїіприберітьзайвіпредмети.
Провітрітьприміщення.Декількаразіввимийтепідлогудезінфікуючи
засобом,рухаючисьзодногокінцяприміщеннядоіншого.

3.Після приготування дезінфікуючого засобунанесіть його на
ганчірку(рушник)іпротрітьвсіділянки,якимичастокористуються,а
такожповерхніутуалеті.

*ручки,підлокітники,столи,стільці,клавіатури,мишки,перемикачі,
жалюзі,вікна,стіни,ліфтитощо.

4.Предметизтекстилю помістітьвпральнумашинуівиперітьз
миючим чи дезінфікуючим засобом. Килими, подушки, якими
користувавсяхворийнаCovid-19неповиннізновувикористовуватися



доотриманнярезультатівперевіркинавірус.
*якщорезультатвиявивсяпозитивним,килимііншіпредмети,які

важко прати у пральній машинці,необхідно передати спеціальній
компаніїна термічнустерилізацію за допомогою високотермальної
обробки.

5. Усі ганчірки (рушники), що використовувались під час
дезінфекції,івідходи,щоутворилисявпроцесідезінфекції,помістітьу
спеціальнийпакет.

6.Зніміть одноразовий халат,помийте руки з милом;зніміть
рукавички,помийтеруки змилом;знімітьокуляри,помийтеруки з
милом;знімітьмаску,помийтерукизмилом.Використаніодноразовий
халат,рукавички,маскупомістітьуспеціальнийпакет.

7.Усівідходи,що утворилисяв процесідезінфекції,утилізуйте
окремовідіншихпобутовихвідходів.

8.Прийміть душ іперевдягніться після дезінфекції.Провітріть
приміщення.

9.Якщо протягом 14 днів після проводження працівником
дезінфекції,у нього виникла підвищена температура іреспіраторні
симптоми,необхідно,щобвінзалишивсявспеціальнопризначеному
місцідляізоляціїіпроконсультувавсязсімейнимлікарем.

ДодатокВ

ДЕЗІНФЕКЦІЯПРИМІЩЕНЬТАТЕРИТОРІЇУ
ЗАКЛАДАХВИЩОЇОСВІТИ

ЩОДЕННИЙКОНТРОЛЬЗАВИКОНАННЯМ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІЧНИХ
ЗАХОДІВУЗАКЛАДІВИЩОЇОСВІТИЗДІЙСНЮЮТЬ:

1. Головнийлікар
2. Медичнийперсонал
3. Іншавідповідальнаособа,призначенанаказомректора

Технічніпрацівникизакладуосвітизобов’язанінапочаткуднятапісля
завершенняосвітньогопроцесу:
робитивологеприбираннязвикористанняммиючихабодезінфікуючих
засобів усіх приміщень закладу освіти: стіни,підлога,меблі та
обладнання аудиторій, кабінетів, майстерень, коридорів, їдалень,



бібліотек,спортивнихтаактовихзалівтощо.
Перед початком занять,після кожноїперерви та після закінчення
освітньогопроцесу:дезінфікуватиручкидверей,підвіконня,предметиу
туалетнихкімнатах.
Передпочаткомкожногозаняттяваудиторіях,майстернях:
протиратизвикористаннямдезінфікуючихзасобівробочістоли;
прибирати кабінети, аудиторії, майстерні, спортивні зали та
провітрюватиїхзгіднозграфіком,нерідшеодногоразунагодину,на
перервах;
рекреації,актовізали,їдальні–підчасзанять.

Робочікабінети
Офісністоли,підлога,дверніпройоми та дверніручки у робочих
кабінетах необхідно дезінфікувати щодня шляхом розпилення або
протиранняхлоровмісним дезінфікуючим засобом.Післядезінфекції
проводитьсяпровітрюваннязодночаснимвідкриттямвіконтадверей
впродовж 30 хвилин. Протягом робочого дня рекомендується
провітрюватиробочікабінетинеменшетрьохразів.Офісністаціонарні
телефонинеобхіднодезінфікуватидвічінадень75%розчинометанолу.
Офісназонатаробочікабінетимаютьбутиобладнанізасобамидля
миттяруктазасобамидлядезінфекції.

Навчальніаудиторіїталабораторії
Підлогув навчальних аудиторіях та лабораторіях слід оприскувати
дезінфікуючимзасобом,щоміститьхлор,зефективною концентрацією
хлору500мг/лщодняабопротирати2разинадень.Длязбереження
потокуповітрятасвіжостічастовідкривативікнадлязабезпечення
вентиляціїповітря у навчальних аудиторіях та лабораторіях,час
вентиляції– не менше 30 хвилин.Крім звичайноїдезінфекціїв
навчальних аудиторіях та лабораторіях необхідно розпилювати та
дезінфікуватиіншимидезінфікуючимизасобами,наприклад,оцтовою
кислотоювсерединітазовніприміщення.

Туалети:зоничастогоконтактузрукою,такіякзмішувачідляводи,
дверніручкитощо.
Длядезінфекціїтуалетів(включаючипісуари,умивальники,смітники,
дверніручки,стіни,дзеркала,дверітавікнатощо)використовуються
дезінфікуючізасоби,відповідно до методичних рекомендацій.Для
дезінфекціїпідлоги в туалеті,умивальників,пісуарів,унітазів слід
використовувати75% етанолдляпротираннятадезінфекції2разина
день;абопосипаєтьсяідезінфікується2разинаденьдезінфікуючим
розчином.

Високочастотніконтактніпредмети:ручкидверей,студентськістолита
стільці,плакати,комп’ютериувищезгаданихмісцях.



Високочастотніконтактніповерхні,такіяк клавіатура,комп’ютерна
миша,поруччясходів,кнопкиліфтуможнадезінфікуватирозчином,що
містять75%етанолуабопротиратидезінфікуючимисерветками.

Турботапролюдей:
Техперсоналзабезпечуєтьсяспецодягом.
Підчасприбиранняприміщенняобов’язкововентилюється.
Знезараженнярук:
для гігієнічного знезараження рук працівники протягом 2 хв.
обробляютьруки одним іззасобів тамиютьруки іззастосуванням
мила.
Засоби:2,5% (0,5%)водного розчинухлоргексидіна біглюконата;1%
розчинуйодопірону;0,3%розчинухлораміну.

Процедуридезінфекції
Підлогу,стіни,двері,підвіконня,мебліприбираютьганчіркою,змоченою
умиючомузасобіабоводномуіздезінфікуючихрозчинів.
Санітарно-технічне обладнання (унітази,раковини)протирають двічі
одним із дезінфікуючих розчинів або чистильно-дезінфікуючими
засобамизгідноізрекомендаціямиіззастосування.
Килими чистять щіткою,змоченою:0,5% розчином хлораміну;0,2%
розчином сульфохлорантину;1% розчином пераміну;0,5% розчином
катамінуАБ.

Рекомендованідезінфікуючірозчинидляприбирання:
0,5%розчинухлораміну;0,5%розчинухлорноївапниабовапнибілильної
гашеної термостійкої; 0,25% НГК, ДОСГК; 0,2% розчину
сульфохлорантину;3% (по ДВ)розчину перекису водню з миючим
засобом(0,5%).
1%(поДВ)розчинупераміну;1%(поДВ)розчинуполісепту;3%розчину
амфолану;0,5%розчинукатамінуАБ.

Виготовленнядезінфікуючихрозчинів:
Особи,допущенідороботиздезінфікуючимиречовинами,обов’язково
проходятьінструктаж зтехнікибезпеки.Працівники,якірозводятьта
використовують засоби, мають детально вивчити Методичні
рекомендаціїдо застосування дезінфекційних засобів,затвердженні
Державнимсанітарно-епідеміологічнимнаглядомМОЗУкраїни.

Вимогидопрепаратів:
Закуповуватислідлишемалотоксичнізасоби(3або4класутоксичних
речовин).Всімиючітадезінфікуючіпрепаратиповинніматиетикеткиз
зазначенням назви речовини процентної концентрації та дати



виготовлення.Всіпрепарати мають супроводжуватися детальними,
завіреними виробником методичними рекомендаціями до
застосуваннятаналежним набором документів(копіясвідоцтвапро
реєстрацію,сертифікатвідповідностідоДержстандартуУкраїнитощо).

Використанняізберіганняприбиральнихматеріалів:
Післяприбиранняувесьінвентаробов’язковопромиваєтьсяугарячій
водізмиючимизасобами.Використаніквачі,прибиральніматеріали
занурюютьу0,5%розчинНГКчи1%розчинухлорноговапна–на30хв.,
полощутьтасушать.Чистіквачітаприбиральніматеріализберігаютьу
спеціально промаркованій тарі у господарчій шафі. Миючі та
дезінфікуючіпрепаратизберігаютьсяунедоступнихдлядітеймісцях
бездоступусвітла.Інвентардляприбирання(швабри,ганчірки,щітки,
відра) повинен бути промаркований, закріплений за кожним
навчальним та допоміжним приміщенням,ізберігатися окремо у
спеціальновиділенихмісцяхразомзіспецодягом.

Порядокздійсненнядезінфікуючихзаходівтехнічнимипрацівниками

Двірникитатехнічніпрацівникинапочаткудня(вранціза1-2год.до
приходудітей/студентів)зобов’язані:
робити прибирання території, спортивних, ігрових, прогулянкових
майданчиківтастадіонівзакладівосвіти;проводитиполивзішлангу
доріжок по всій територіїзакладу;робити вологе прибирання з
використанням миючих або дезінфікуючих розчинів обладнання на
територіїзакладу

Прибиральниці,педагогічнітаНПП,працівникихарчоблокузобов’язані:
проводитинаскрізнетакутовещогодиннепровітрюванняприміщеньне
менше10хв;митигарячою водою змилом меблі,обладнання,столи,
парти,підвіконня,стінитощо;проводитищоденневологеприбиранняз
використанням миючих або дезінфікуючих засобів усіх приміщень
закладуосвіти:стіни,підлога,меблітаобладнанняаудиторій,кабінетів,
майстерень,коридорів,їдалень,харчоблоків,бібліотек,спортивнихта
актовихзалів,груповихприміщеньтощо;дезінфікуватиручкидверей
(щогодини);прибиратикоридоритамаршовісходиіззастосуванням
дезінфікуючих розчинів;прибирати (щогодини)туалетнікімнати із
застосуваннямдезінфікуючихрозчинів.

ДодатокД

ПРАВИЛА,ЯКИХСЛІДДОТРИМУВАТИСЯЗДОБУВАЧАМ
ВИЩОЇОСВІТИ

1.Дотримуватисяправилособистоїгігієни

Ретельномитирукизмиломабооброблятиїхантисептиком:



 передвживаннямїжі;
 післякожноговідвідуваннявбиральні;
 післяповерненнязвулиці.

Дотримуватисяетикетукашлю:
 необхідноприкритиобличчярукавомодягуабоодноразовою

паперовоюсерветкою;
 післявикористаннясерветкинеобхідновикинутиїїусмітник;
 ретельновимитирукизмиломпротягом30секунд.

2.У якихвипадкахнеобхідно повідомити куратораіневідвідувати
заняття?

Наявністьтемпературивище37.2абопоявареспіраторнихсимптомів.
Наявність зв’язку з груповим спалахом захворювання на території
країниабонедавнійвізитзакордон.

3.ЯкщоВиприпиниливідвідуватизаняттяузакладіосвіти,необхідно
дотримуватисятакихпрофілактичнихзаходів:

Залишатисявдома.
Житисамомувізольованопросторі,якщоцеможливо.
Прийматиїжунаодинці.
Частопровітрюватиприміщення.

ДодатокЄ

ДІЇУРАЗІВИЯВЛЕННЯЗДОБУВАЧАОСВІТИ/ПРАЦІВНИКАЗОЗНАКАМИ
ХВОРОБИ

1. Куратор повідомляє дистанційно (телефонним зв’язком)
адміністрацію закладутачерговогомедичногопрацівникапровипадок
захворюванняздобувачаосвіти.



Працівник повідомляє адміністрацію про своє самопочуття
самостійно.

Медичний працівник забирає особу з ознаками хвороби до
спеціальнооснащеногоприміщенняумедичнійчастині(ізоляторі)та
повідомляє відповідальну особу про те,де необхідно здійснити
дезінфекціюприміщення.

Студентів групи ізолюють (припиняється рух студентів по
академії).

Кураторповідомляєбатьківпроознакизахворюванняудитини,а
медичнийпрацівник,уразіпотреби,викликаєшвидкудопомогу.

2.Технічний працівник дезінфікує приміщення,де перебувала
особазознакамихвороби.

3. Черговий адміністратор повідомляє засновника про цей
випадок.Обмежуєвхіддоприміщень,деперебувалаособазознаками
хвороби.

4. Засновник інформує медичну установу, управління
Держпродспоживслужби.

5. Куратор проводить інструктаж із групою студентів, які
перебували в контактізособою зознаками хвороби.Студенти,де
виявили особузознаками хвороби,переходятьнасамоізоляцію до
отриманнярезультатівлабораторнихдосліджень.

6.Якщо тест на COVID-19 не підтверджується студенти групи
повертаютьсянанавчання.Якщотестпідтверджується–переходять
надистанційненавчання(дватижні).


