
Інструкція для завідувача кафедри/викладача в період проведення 

освітнього процесу в аудиторіях інституту під час карантинних заходів 
 

 

• Всі учасники освітнього процесу в приміщеннях інституту пересуваються в 

масках з додержанням соціальної дистанції.  

• Необхідно подбати про завчасне відкриття та провітрювання аудиторії. Після 

кожного навчального заняття проводити провітрювання не менше 10 хвилин.  

• Забезпечувати розміщення в аудиторії учасників освітнього процесу з 

дотриманням соціальної дистанції не менше 1,5 м, уникати скупчення.  

• Дозволено знімати маски в аудиторіях під час занять при розміщенні з 

дотриманням соціальної дистанції.  

• На початку заняття проінформувати студентів про профілактику поширення 

коронавірусної хвороби (COVID 19): додержання маскового режиму, миття з милом 

або обробку антисептиком рук, соціального дистанціювання, етичного режиму кашлю 

та чхання (в згиб ліктя), необхідність ведення здорового способу життя, 

збалансованого харчування. 

 • Основним заходом гігієни рук в умовах закладу освіти є миття рук з милом. 

Використання антисептиків доцільне лише в тому випадку, коли відсутній доступ до 

проточної води з милом. Протирання рук вологими серветками з метою знезараження 

або як заміна миття рук або антисептичної обробки не рекомендується.  

• Після кожного зняття засобів індивідуального захисту та перед одяганням 

чистих засобів індивідуального захисту, треба ретельно вимити руки з милом або 

обробити антисептичним засобом.  

• Перед початком занять викладач проводить опитування учасників освітнього 

процесу щодо їх самопочуття та наявності симптомів респіраторної хвороби. В разі 

виявлення ознак гострої респіраторної хвороби здобувачі освіти тимчасово повинні 

бути ізольовані в спеціально відведеному приміщенні (медичний пункт або ізолятор), 

поставити до відома начальника відділу організації навчального процесу (Полянко 

В.В.), який інформує батьків (або інших представників), приймається рішення щодо 

направлення до закладу охорони здоров’я. Після вилучення особи з симптомами 

інфекційної хвороби в приміщенні, де перебувала така особа, проводиться 

провітрювання поза графіком та дезінфекція висококонтактних поверхонь (звертатись 

до коменданта господарської частини відділу адміністративно-господарського 

забезпечення Рижук Г.М.) 

• У разі підтвердження випадку коронавірусної хвороби COVID-19 в одного з 

студентів, всі інші студенти відповідної групи визначаються такими, що потребують 

самоізоляції.  

• При появі підвищеної температури тіла понад 37,2 ºС або з ознакою гострого 

респіраторного захворювання вдома, співробітник повідомляє свого безпосереднього 

керівника та не виходить на роботу, одночасно звертаючись за медичною допомогою.  

 

 

 

Постанова №50 від 22.08.2020 Міністерства охорони здоров'я України «Про 

затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період 

карантину у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» 


