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Тимчасовий порядок організації освітнього процесу у Рівненському 

фаховому коледжі економіки та бізнесу у 2020-2021 навчальному році в 

період карантину у зв'язку 

з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19) 
  

Даний порядок розроблений відповідно до статті 40 Закону України «Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», постанови 

Головного державного санітарного лікаря України від 22.08.2020 № 50 «Про 

затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину 

у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)». 

З метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19) у 

Рівненському фаховому коледжі економіки та бізнесу 2020-2021 навчального 

року, освітня діяльність здійснюватиметься з урахуванням необхідності 

забезпечення належних протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання 

ускладнення епідемічної ситуації внаслідок поширення коронавірусної хвороби 

(СОVID-19). 

1. Відповідальність за організацію та виконання протиепідемічних заходів 

покладається на директора коледжу. 

2. Директор коледжу та фельдшер здоровпункту або відповідальна особа, 

яка пройшла відповідний інструктаж та призначена наказом директора 

коледжу, забезпечують: 

 щоденний контроль за виконанням заходів; 

 проведення роз'яснювальної роботи з персоналом та здобувачами 

освіти щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на 

виявлення симптомів коронавірусної хвороби (СОVID-19) серед персоналу 

або здобувачів освіти; 

 розробку алгоритмів дій на випадок надзвичайної ситуації, 

пов'язаною з реєстрацією випадків захворювання на коронавірусну хворобу 

(СОVID-19) серед здобувачів освіти та працівників коледжу; 

 недопущення до роботи персоналу, визначеного таким, який 

потребує самоізоляції відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони 

здоров'я; 



 проведення інструктажу для працівників щодо запобігання 

поширенню коронавірусної інфекції (СОVID-19), дотримання правил 

респіраторної гігієни та протиепідемічних заходів. 

3. Допуск до роботи персоналу коледжу здійснюється за умови 

використання засобів індивідуального захисту (респіратора, захисного щитка 

або маски, в тому числі виготовленої самостійно) після проведення термометрії 

безконтактним термометром. 

У разі виявлення співробітника з підвищеною температурою тіла понад 

37,2 °C або із ознаками гострого респіраторного захворювання, такий 

співробітник не допускається до роботи з рекомендаціями звернутись за 

медичною допомогою до сімейного лікаря. 

При появі підвищеної температури тіла понад 37,2 °C або ознак гострого 

респіраторного захворювання вдома, співробітник повідомляє безпосереднього 

адміністрацію коледжу та не виходить на роботу, одночасно звертаючись за 

медичною допомогою. 

4. Усі працівники коледжу забезпечуються засобами індивідуального 

захисту із розрахунку 1 захисна маска на 3 години роботи. Засоби 

індивідуального захисту мають бути в наявності із розрахунку на 5 робочих 

днів, у т.ч. на 1 робочу зміну - безпосередньо на робочому місці працівника. 

Після кожного зняття засобів індивідуального захисту та перед одяганням 

чистих засобів індивідуального захисту, працівник повинен ретельно вимити 

руки з милом або обробити антисептичним засобом. 

5. Директор коледжу забезпечує: 

 організацію централізованого збору використаних засобів 

індивідуального захисту, паперових серветок в окремі контейнери (урни) з 

кришками та поліетиленовими пакетами, з подальшою утилізацією згідно з 

укладеними угодами на вивіз твердих побутових відходів; 

 проведення навчання працівників щодо одягання, використання, 

зняття засобів індивідуального захисту, їх утилізації, контроль за виконанням 

цих вимог; 

 необхідні умови для дотриманням працівниками правил особистої 

гігієни (рукомийники, мило рідке, паперові рушники (або електросушарки 

для рук), антисептичні засоби для обробки рук тощо); 

 обмеження проведення масових заходів (нарад, зборів тощо) в 

закритих приміщеннях (окрім заходів необхідних для забезпечення 

функціонування закладів освіти - проведення педагогічних рад, засідань 

адміністративних нарад та циклових комісій; 

 конференцій трудового колективу тощо); 

 медичний пункт коледжу необхідними засобами та обладнанням 

(безконтактними термометрами, дезінфекційними, в тому числі 



антисептичними засобами для обробки рук, засобами особистої гігієни та 

індивідуального захисту); 

 розміщення інформації (плакатів/банерів) про необхідність 

дотримання респіраторної гігієни та етикету кашлю. 

 

 

Організація освітнього процесу у Рівненському фаховому коледжі 

економіки та бізнесу 
6. Відповідальною особою розроблено маршрути руху здобувачів освіти 

(залучено різні входи та виходи у коледж), заклад працюватиме у ІІ зміни з 

08:30 год. до 14:40 год. (для І зміни), з 15:00 год. до 21:00 (для ІІ зміни) з метою 

запобігання утворенню скупчення учасників освітнього процесу. Забороняється 

допуск до закладу освіти батьків або супроводжуючих осіб, крім осіб, які 

супроводжують осіб з інвалідністю. 

7. Педагогічний склад коледжу перед початком занять проводить 

опитування учасників освітнього процесу щодо їх самопочуття та наявності 

симптомів респіраторної хвороби. 

В разі виявлення ознак гострої респіраторної хвороби, за відсутності 

батьків, здобувачі освіти тимчасово ізолюються в спеціально відведене 

приміщення з одягненими масками, інформуються батьки (інші законні 

представники) та приймається узгоджене 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. 

8. Вхід до приміщень коледжу дозволяється при наявності захисної маски 

або респіратора. Захисні маски можуть не використовуватися під час 

проведення занять у навчальних приміщеннях. Під час пересування 

приміщеннями коледжу використання захисних масок є обов'язковим. 

Якщо у здобувачів освіти будуть маски багаторазового використання, то 

обов’язково мати герметичні пакетики (zip-пакет, або папка на кнопці) з 

позначками «Для використання масок», «Для нових (чи запасних) масок». Для 

нової (запасної) одноразової маски також повинен бути пакетик. 

У разі віднесення м. Рівне до «помаранчевого» рівня епідемічної 

небезпеки, викладачам коледжу в процесі викладання навчальної дисципліни 

рекомендовано використовувати захисні щитки. 

Багаторазовий захисний щиток використовується та дезінфікується 

відповідно до інструкції виробника. 

9. На всіх входах до закладу організовано місця для обробки рук 

антисептичними засобами. Місця для обробки рук позначено яскравим 



вказівником про правила та необхідність дезінфекції рук (плакат, наклейка, 

тощо). 

10. Для мінімізації пересування здобувачів освіти у приміщеннях коледжу 

за деякими групами закріплений навчальний кабінет для проведення усіх 

занять.  

11. Забезпечено використання запасного входу і виходу із коледжу, 

використання розмітки на підлозі, що полегшує організацію двостороннього 

руху коридорами, виокремлення зон переміщення для різних вікових категорій 

здобувачів освіти. 

12. За можливості заняття проводитимуться з окремих предметів на 

відкритому повітрі. 

13. Заповненість аудиторій під час проведення занять, не  перевищує 50% 

із забезпеченням максимальної дистанції між здобувачами освіти. 

У разі віднесення м. Рівне до «помаранчевого» рівня епідемічної 

небезпеки, передбачено наповненість  груп згідно рекомендацій. 

14. У разі підтвердження випадку коронавірусної хвороби СОVID-19 в 

одного зі студентів групи, всі інші студенти відповідної групи визнаються 

такими, що потребують самоізоляції, та повинні вживати заходів, передбачених 

галузевими стандартами в сфері охорони здоров'я. Група студентів переходить 

на навчання за допомогою дистанційних технологій в системі Meet, згідно 

розкладу занять. 

15. У санітарних кімнатах забезпечено наявність рідкого мила та 

паперових рушників.  

Основним заходом гігієни рук в умовах коледжу є миття рук з милом. 

16. Після проведення занять у кінці робочого дня технічний персонал 

коледжу проводить  очищення і дезінфекцію поверхонь (в тому числі дверних 

ручок, столів, місць для сидіння, перил, тощо). 

17. Після кожного навчального заняття проводиться провітрювання 

впродовж не менше 10 хвилин.  

Тривалість кожної перерви збільшена при цьому половину перерви 

здобувачі освіти знаходяться в аудиторії, а половину на коридорі: у той час, 

коли студенти в коридорі, здійснюється 10-хвилинне провітрювання кабінетів. 

У такий спосіб забезпечується асинхронне перебування здобувачів освіти в 

коридорах.  

18.    Запроваджується гнучка структура навчального року з можливістю 

внесення змін до термінів проведення канікул, початку та завершення 

навчальних семестрів, з урахуванням епідеміологічної ситуації. 

Вимоги до організації харчування 



19. Відповідальна особа коледжу розробляє графік харчування здобувачів 

освіти.  

20. Питний режим здобувача освіти організовується з допомогою 

використання індивідуальних ємностей для рідини або фасованої питної 

продукції. 

21. При організації харчування забезпечено відстань між столами згідно 

рекомендацій. 

22. Після кожного зняття засобів індивідуального захисту (захисних масок 

одноразових рукавичок) перед одяганням чистих засобів індивідуального 

захисту, працівник кафетерію ретельно вимиває руки з милом або оброблює 

антисептичним засобом. 

23. При організації харчування забезпечено умови для дотриманням 

працівниками правил особистої гігієни - рукомийники, мило рідке, паперові 

рушники, антисептичні засоби для обробки рук, тощо. 

24. З працівниками харчоблоку проведено навчання щодо одягання, 

використання, зняття засобів індивідуального захисту, їх утилізації, 

забезпечено контроль за виконанням цих вимог. 

 

Введено в дію протоколом 

засідання педагогічної ради 

від 28 серпня 2020 р. №1  

 


