
 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

Комунальний навчальний заклад фахової передвищої освіти 

"Корсунь-Шевченківський педагогічний фаховий коледж 

ім. Т.Г. Шевченка Черкаської обласної ради" 

 

Н А К А З  

 

28.08.2020           № 114   

 

 

Про організацію протиепідемічних заходів у зв’язку  

з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)  

та роботи педагогічного фахового коледжу у 2020-2021 

навчальному році на період карантину  

  

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 

№641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених 

протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 

респіраторної хвороби COVID – 19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-

2», на виконання листа Міністерства освіти і науки України від 05.08.2020 

№1/9-420 «Щодо організації роботи закладів загальної середньої освіти у 

2020-2021 навчальному році», листа Міністерства освіти і науки України від 

28.08.2020 №1/9-490 «Щодо створення безпечних умов організації освітнього 

процесу у 2020-2021 навчальному році», Постанови Міністерства охорони 

здоров’я України від 04.08.2020 №48 «Про затвердження Тимчасових 

рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів в гуртожитках в 

період карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID – 

19)», Постанови Міністерства охорони здоров’я України від 22.08.2020 №50 

«Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період 

карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID – 19)» та з 

метою запобігання поширенню хвороби у навчальному закладі 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Покласти відповідальність за виконання протиепідемічних заходів 

на керівників підрозділів коледжу та здійснювати діяльність у закладі освіти з 

урахуванням заходів і наданих рекомендацій, спрямованих на запобігання 

ускладнення епідемічної ситуації внаслідок поширення коронавірусної 

хвороби (COVID – 19). 

 



Упродовж  року 

2. Обмежити проведення масових заходів (нарад, зборів тощо) в 

закритих приміщеннях (окрім заходів необхідних для забезпечення 

функціонування закладу освіти – проведення педагогічних рад, засідань та 

конференцій трудового колективу тощо). 

до зняття карантинних заходів 

3. Призначити відповідального за дотримання та виконання заходів, 

спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної хвороби у закладі 

освіти Ткаченка М.І., спеціаліста з питань охорони праці, Колісника О.І. 

юрисконсульта коледжу, Томіленка Є.О. фахівця з питань цивільного захисту. 

з 28.08.2020 

4. Призначити відповідального за утилізацію використаних масок 

Стороженко Л.В., прибиральницю службових приміщень в навчальному 

корпусі №1, Резніченко Л.В., прибиральницю службових приміщень в 

навчальному корпусі №2, Ремінець Н.І., прибиральницю службових 

приміщень в навчальному корпусі №3, Панченко В.М. прибиральницю 

службових приміщень в навчальному корпусі №4 і спортивного залу 

головного корпусу, Коваленко Л.В., прибиральницю службових приміщень в 

навчальному корпусі №5, Побоченко Н.М. прибиральницю службових 

приміщень в танцювальному залі, Кедо В.І., прибиральницю службових 

приміщень в гуртожитку №1, Кононенко О.Г., прибиральницю службових 

приміщень в гуртожитку №2.   

з 28.08.2020 

5. Томіленку Є.О. забезпечити контроль за виконанням Тимчасових 

рекомендацій: 

 проведення роз’яснювальної роботи з персоналом та здобувачами освіти 

щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення 

симптомів коронавірусної хвороби серед персоналу або здобувачів освіти; 

 проведення інструктажу для працівників щодо запобігання поширенню 

коронавірусної  інфекції (COVID-19), дотримання правил респіраторної 

гігієни та протиепідемічних заходів 

 розробку алгоритмів дій на випадок надзвичайної ситуації, пов’язаної з 

реєстрацією випадків захворювання на коронавірусну хворобу серед 

здобувачів освіти та працівників закладу освіти (додаток 1); 

 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, дотримання правил респіраторної гігієни та 

протиепідемічних заходів; 

 забезпечити інформування громадськості через сайт коледжу щодо 

вимог до освітнього процесу та правил дотримання респіраторної гігієни та 

етикету кашлю  працівниками та здобувачами освіти у період освітнього 

процесу; 

 розміщення інформації (плакатів/банерів) про необхідність дотримання 

респіраторної гігієни та етикету кашлю. 

до 28.08.2020 



6. Сестрі медичній забезпечити: 

 допуск персоналу закладу за умови використання засобів 

індивідуального захисту (респіратора, захисної маски); 

 проведення термометрії як для працівників закладу освіти, так і для 

здобувачів освіти; 

 недопущення до навчання чи роботи та ізоляцію особи з виявленими 

ознаками коронавірусної хвороби до прийняття рішення щодо даного хворого. 

Щодня  

7. Завідувачам гуртожитків Михайленко Н.І. та Корнієнко П.В. 

забезпечити: 

 виконання Плану заходів щодо профілактики поширення короновірусу у 

гуртожитках, затвердженого директором коледжу 24.08.2020. 

Щодня 

8. Заступнику директора з навчальної роботи Рибченко С.М. 

забезпечити: 

 маршрути руху до закладу освіти та графік, за яким буде відбуватися  

допуск здобувачів освіти; 

 мінімізування пересувань здобувачів освіти між навчальними 

кабінетами; 

 застосування модульного підходу до організації вивчення окремих 

дисциплін; 

 проведення занять з окремих предметів на відкритому повітрі; 

 дотримання санітарних норм щодо провітрюваності класів не менше 10 

хвилин після кожної пари; 

 інформування педагогічного складу щодо зняття масок під час 

проведення уроку та обов’язкове їх носіння під час перерв. 

до 28.08.2020 

 

9. Заступнику директора з АГД Власенку І.О. забезпечити: 

 проведення навчання працівників щодо одягання, використання, зняття 

засобів індивідуального захисту, їх утилізації, контроль за виконанням цих 

вимог; 

 необхідні умови для дотримання працівниками правил особистої гігієни 

(мило рідке, паперові рушники, антисептичні засоби для обробки рук тощо), 

організувати місця для обробки рук антисептичними засобами на всіх входах 

до закладу та гуртожитків; 

 медичний пункт коледжу медичними, антисептичними та 

дезінфікуючими засобами, безконтактними термометрами, засобами особистої 

гігієни та індивідуального захисту; 

 раціональне використання запасних виходів із закладу освіти, 

використання розмітки на підлозі (для двостороннього руху коридорами), 

вказівних позначок та напрямків в коридорах навчального корпусу; 

 контроль за проведенням у кінці робочого дня очищення та дезінфекції 

поверхонь (у тому числі дверних ручок, столів, місць для сидіння, перил 

тощо); 



 розміщення контейнерів/урн з кришками для використаних масок з 

чіткою яскравою відміткою «використані маски та рукавички» 

 централізований збір використаних засобів індивідуального захисту, 

паперових серветок в окремі контейнери з кришками та поліетиленовими 

пакетами, з подальшою утилізацією; 

 проводити заміну після заповнення урн або за графіком, та наносити 

маркування «використані засоби індивідуального захисту». 

до 28.08.2020 

 

10.  Працівникам харчоблоку забезпечити: 

 під час харчування відстань між столами не менше 1,5 м та розміщення 

за столом не більше 4-х осіб; 

 засоби індивідуального захисту міняти з розрахунку 1 захисна маска на 

3 години роботи, одноразові рукавички - після кожної дії (виробничого 

процесу) не пов’язаних між собою; 

 ретельне промивання рук з милом або обробку антисептичним засобом 

після зняття засобів індивідуального захисту перед одяганням чистих зіз; 

 дотримання алгоритму дій під час роботи (додаток 2). 

До 18.09.2020 та постійно 

11.  Контроль за виконанням наказу залишаю за собою, координацію 

дій щодо виконання наказу покласти на фахівця з питань цивільного захисту 

Томіленка Є.О. 

 

 

Директор       Л.М.Семененко 

 

 

 

 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Директор КНЗФПО «КШПФК 

 ім.Т.Г. Шевченка Черкаської обласної ради»  

______________      Л.М. Семененко 

Додаток 1 до наказу№114 від 28.08.2020 р.  

 

Алгоритм дій 

у разі виявлення ознак гострої респіраторної хвороби у здобувачів освіти: 

 

      Курсовий керівник та викладач - предметник  

1. Дистанційно інформує: -  сестру медичну, 

                                                   - чергового адміністратора. 

2. Проводить інструктаж зі здобувачами освіти. 

3. Припиняє рух здобувачів освіти в коледжі. 

           

Сестра медична  

1. Забирає здобувача освіти до ізолятора. 

2. Повідомляє заступника з АГД про приміщення, де необхідно зробити 

дезінфекцію. 

3. У разі необхідності викликає швидку медичну допомогу. 

 

Заступник з АГД 

1. Повідомляє  техпрацівника, де необхідно провести дезінфекцію. 

2. Контролює проведення дезінфекції. 

 

               Техпрацівник  

1. Терміново проводить дезінфекцію 

 

Черговий адміністратор 

1. Повідомляє директора. 

2. Інформує батьків про виявлення ознак гострої респіраторної хвороби 

у дитини. 

3. Обмежує вхід до приміщення. 

Директор 
Повідомляє: -   Управління освіти і науки Черкаської обласної державної 

адміністрації; 

- медичну установу. 

Алгоритм дій керівника коледжу у разі виявлення у здобувана 

освіти та/або працівника коледжу ознак гострого респіраторного 

захворювання. 

І. Дії керівника ЗЗСО у разі виявлення у здобувача освіти ознак 

гострого респіраторного захворювання. 

1. У разі виявлення у здобувача освіти ознак гострого респіраторного 

захворювання, до приїзду батьків або інших законних представників дитини, 

здобувачі освіти знаходяться в масках постійно до вирішення питання щодо 



направлення їх додому чи до закладу охорони здоров’я. 

2. До прийняття відповідного рішення необхідно направити здобувача 

освіти до спеціально відведеного приміщення ЗЗСО (ізолятора) в супроводі 

працівника закладу освіти (ним може бути медичний працівник закладу або, 

в разі відсутності медичного працівника, класний керівник або інший 

працівник закладу (далі - уповноважена особа), визначений керівником 

закладу або його заступником) та невідкладно поінформувати батьків (інших 

законних представників). Переконайтеся в тому, що батьки здобувача освіти 

знають, як зв’язатися з уповноваженою особою. Ця особа має бути 

забезпечена стандартними засобами захисту, а також повинна дотримуватися 

заходів безпеки при догляді за особами з підозрою на СОVID-19: носити 

маску і дотримуватися необхідної дистанції. 

У разі, якщо дитина налякана і болісно переживає власний стан, 

уповноважена особа має заспокоїти дитину і залишатися з нею в окремому 

приміщенні, що добре провітрюється, не знімати маску і дотримуватися 

дистанції. 

3. Медичний працівник або уповноважена особа має надіслати 

екстрене повідомлення форми 058/о про підозру на інфекційне захворювання 

до лабораторного центру (відповідного його підрозділу). 

4. Медичний працівник або уповноважена особа закладу реєструє 

випадок в журналі реєстрації форми 060/о. 

5. Медичний працівник або уповноважена особа телефонує батькам 

та/або сімейному лікарю, викликає (за потреби) швидку допомогу, після 

прибуття батьків відправляє з ними дитину додому. За наявності показань 

для госпіталізації швидка медична допомога доставляє дитину до стаціонару. 

6. Медичний працівник або уповноважена особа співпрацює з 

епідеміологами лабораторного центру в ході епідеміологічного 

розслідування і допомагає їм визначати коло контактних осіб: 

які разом знаходилися у загальному транспорті; 

які знаходилися разом в одному приміщенні (класі); 

які контактували в побуті. 

7. Ніхто з працівників ЗЗСО, у тому числі медичний працівник чи 

уповноважена особа, які опікуються підозрілим випадком або підтвердженим 

випадком СОVID-19, не має права розголошувати імені хворого або того, у 

кого підозрюють СОVID-19, задля збереження лікарської таємниці. 

Обов’язок закладу освіти — запобігати булінгу та стигматизації у зв’язку з 

СОVID-19. 

II. Дії керівника ЗЗСО у разі отримання позитивного тесту на SARS-

CoV2 у здобувана освіти. 

У разі отримання позитивного результату тестування на SARS-CoV2 

здобувана освіти необхідно: 

1) направити додому на самоізоляцію контактних осіб (клас, групу) 

(згідно з Додатком 2 до Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна 

хвороба (СОVID-19)») на 14 днів. 

2) забезпечити позачергове проведення дезінфекції та генеральне 



прибирання приміщення коледжу/класу тощо; 

3) для класу/групи, яка перебуває на самоізоляції, організувати 

освітній процес за допомогою технологій дистанційного навчання; 

4) якщо захворювання на СОVID-19 підтвердилося і в контактних 

осіб, директор коледжу може прийняти рішення про організацію освітнього 

процесу за допомогою технологій дистанційного навчання для кількох класів 

або закладу освіти в залежності від наявності підтверджених випадків в 

одному чи кількох класах; 

5) медичний працівник закладу або уповноважена особа має 

співпрацювати з епідеміологами лабораторного центру в ході 

епідеміологічного розслідування. 

 

Ш. Якщо на СОVID-19 захворів учитель, інший працівник ЗЗСО 

необхідно: 

1) працівники ЗЗСО, які перебували у контакті з особами, в яких 

лабораторно підтверджено захворювання на СОVID-19, не виходять на 

роботу та невідкладно звертаються за медичною допомогою; 

2) якщо температура, кашель, нежить у працівника коледжу з’явилися 

під час роботи, він має невідкладно залишити заклад освіти і звернутися до 

закладу охорони здоров’я за медичною допомогою; якщо ж у нього виникли 

такі небезпечні симптоми, як задишка, частий сухий кашель, біль у грудній 

клітці, температура, яку складно знизити, виражена блідість чи синюшність 

шкіри, повторне блювання, необхідно викликати екстрену допомогу, 

попередивши медиків, що є підозра на СОVID-19. 

У приміщенні, де знаходився хворий вчитель/працівник, слід провести 

поза графіком провітрювання та дезінфекцію поверхонь. 

IV. Інформування учасників освітнього процесу про випадок 

СОVID-19 у ЗЗСО. 

Переконайтеся, що працівникам закладу освіти та батькам студентів  

відомо, що ніхто не має відвідувати коледж, якщо у нього температура, 

кашель, нежить. Переконайтеся, що вони розуміють, що мають залишатися 

вдома, якщо контактували з хворим. 

Попросіть, у разі підозри, контакту чи хвороби на СОVID-19 

вчителів/працівників коледжу і батьків студентів повідомляти про це 

вчителя/медичного працівника/адміністрацію. 

Нагадуйте працівникам коледжу та батькам студентів про особливу 

небезпеку СОVID-19 та необхідність дотримуватися дистанції, регулярно 

мити руки, уникати скупчення людей, провітрювати приміщення. 

Пояснюйте, як можна зменшити стрес: більше спілкуватися з рідними 

телефоном або онлайн, займатися улюбленими справами. 

Порадьте батькам, як зробити родинне помешкання безпечнішим для 

дорослих та дітей (регулярно дезінфікувати поверхні й провітрювати 

приміщення). 

Закликайте звертатися до лікаря/лікарки телефоном у разі появи 

небезпечних симптомів. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Директор КНЗФПО «КШПФК 

 ім.Т.Г. Шевченка Черкаської обласної ради»  

______________      Л.М. Семененко 

Додаток 2 до наказу№114 від 28.08.2020 р. 

  

 
Пам’ятка  для працівників  харчоблоку  

 

         Перед початком роботи працівники мають залишити у роздягальні:  

- верхній одяг, 

- вуличне взуття, 

- головний убір, 

- персональні речі, 

- каблучки, браслети, броші, сережки-кліпси, годинник тощо. 

 

       Після переодягання працівники: 

-  миють руки; 

-  одягають робочий одяг (халат, фартух); 

-  збирають волосся під хустку, ковпак чи сіточку.  

 

   Під час роботи працівники використовують:       

-  санітарний одяг - для робіт, пов’язаних із організацією  харчування; 

-  спеціальний одяг — для прибирання приміщень, 

-  білий халат або фартух із тканини — під час видачі готових страв, 

годування дітей, 

-  фартух із клейонки — для миття посуду;  

-  хустку чи ковпак для волосся.   

 

          Перед відвідуванням санітарної кімнати працівники харчоблоку 

залишають санітарний одяг на вішалці поруч із дверима туалету й надягати 

лише після того, як ретельно вимиють руки та продезінфікують їх 

препаратами, дозволеними до використання в установленому законодавством 

порядку (зокрема, 0,2%-вим розчином хлорного вапна).  

 

Кухар та кухонний працівник щоразу змінюють санітарний одяг при 

зміні кожного виду діяльності. 

 

       Заборонено: 

- палити під час споживання чи приготування  їжі, 

- приступати до роботи, якщо у працівника наявні симптоми шлунково-

кишкових, шкірних, гострих респіраторних вірусних захворювань. 

 

 



Дії чергового: 

 

 

 

Допускати до закладу освіти: 

 

-  персонал закладу, здобувачів освіти в засобах індивідуального 

захисту (респіраторі або захисній масці, в тому числі виготовлених 

самостійно);  

 

- після проведення термометрії безконтактним термометром; 

 

-  відвідувачів до приміщень закладу  за наявності захисної маски або 

респіратора.    

 

Не допускати  

  

- із ознаками гострого респіраторного захворювання або 

підвищеною температурою тіла понад 37,2 С. 

 

 

 

 

 

 


