
 

Правила роботи і навчання в умовах карантину 

 

1. Допуск до роботи персоналу закладів освіти здійснюється за умови 

використання засобів індивідуального захисту (респіратора, захисного 

щитка або маски, в тому числі виготовлені самостійно) після 

проведення термометрії безконтактним термометром.  

2. Температурний скринінг для викладачів та працівників навчального 

корпусу, корпусу навчальних майстерень буде здійснюватися 

медичним працівником закладу освіти на центральному вході. 

Скринінг працівників гуртожитку та студентів, що проживають у 

гуртожитку, буде здійснюватися вихователем гуртожитку. 

3. Усі працівники закладу повинні мати при собі (на робочому місці) 

засоби індивідуального захисту із розрахунку 1 захисна маска  на 3 

години роботи (15 захисних масок на 1 робочий тиждень). Для 

студентів кількість одноразових масок на один день визначається із 

розрахунку 1 захисна маска на 3 години навчального часу. 

4. У разі виявлення  співробітників з підвищеною температурою тіла 

понад 37,2°С або із ознаками гострого респіраторного захворювання, 

такий співробітник не допускається до роботи з рекомендаціями 

звернутись за медичною допомогою до сімейного лікаря. 

5. Після кожного зняття засобів індивідуального захисту та перед 

одяганням чистих засобів індивідуального захисту працівник повинен 

ретельно вимити руки з милом або обробити антисептичним засобом. 

Використані захисні засоби слід залишати виключно у спеціально 

відведених контейнерах (урнах/пакетах). Маски, рукавички та інші 

засоби індивідуального захисту, якими  здобувачі  освіти, працівники 

користуються протягом дня,  мають зберігатися в індивідуальних 

пакувальних пристосуваннях (файл, папка із застібкою, герметичний 

пакет тощо). 

6. Педагогічний склад закладу освіти перед початком занять проводить 

опитування учасників освітнього процесу щодо їх самопочуття та 

наявності симптомів респіраторної хвороби. 

7. Захисні маски можуть не використовуватися під час проведення занять 

у навчальних приміщеннях та під час перебування студентів, що 

проживають у гуртожитку, у кімнатах. Під час пересування 

приміщеннями закладу освіти, гуртожитку використання захисних 

масок є обов’язковим. При цьому маска мати закривати повністю рот і 

ніс. 

8. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ допуск до закладу освіти батьків або 

супроводжуючих осіб, крім осіб, які супроводжують осіб з 

інвалідністю. 

Підстава: Постанова Головного державного санітарного лікаря України 

№50 від 22.08.2020 р. «Про затвердження протиепідемічних заходів у 

закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID -19)». 

 


