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ПРОТИЕПІДЕМІЧНІ ЗАХОДИ  

у КЗВО «Луцький педагогічний коледж» ВОР  

на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби 

 

Підготовчі заходи щодо відновлення освітнього процесу 
з/п 

Перелік заходів 
Відповідальні 

особи 

Термін 

виконання 

1. Організувати проведення роз’яснювальної роботи 

з персоналом та здобувачами освіти  щодо 

індивідуальних заходів профілактики та 

реагування на виявлення симптомів корона- 

вірусної хвороби (COVID-19) серед учасників 

освітнього процесу 

      Борбич Н.В., 

   Коритан З.М. 

Керівники 

підрозділів, 

куратори груп 

 1.09.2021 

2. Інформувати учасників освітнього процесу  з 

питань вакцинації в закладі, профілактики 

інфекційних захворювань та протидії поширенню 

коронавірусної хвороби (COVID-19) 

Оксенчук Т.В., 

Коритан З.М., 

керівники  

підрозділів 

постійно 

3. 
Проінформувати працівників та студентів 

закладу про правила організації освітнього 

процесу, умови перебування в освітньому закладі 

в період карантинних обмежень 

Керівники 

структурних 

підрозділів, 

куратори груп, 

Кучер Т.М. 

 01.09.2021 

4. Розробити алгоритми дій на випадок 

надзвичайної ситуації, пов’язаної з реєстрацією 

випадків захворювання на коронавірусну хворобу 

серед здобувачів освіти та працівників закладу 

Борбич Н.В. 

Оксенчук Т.В. 

Коритан З.М. 

Кучер Т.М. 

До 

01.09.2021 

5. Оновити у приміщенні закладу та гуртожитку  

інформацію (плакати / банери) про необхідність 

дотримання соціальної дистанції, маскового 

режиму, респіраторної гігієни, етикету кашлю та 

гігієни рук 

Оксенчук Т.В., 

Бойчук А.М., 

Коритан З.М., 

Хоменко О.В. 

До 

01.09.2021 

6. Організувати на вході до всіх приміщень закладу 

та гуртожитку місця для обробки рук 

антисептичними засобами, позначити їх яскравим 

вказівником про правила та необхідність 

дезінфекції рук (банер, наклейка, тощо) 

Бойчук А.М., 

Коритан З.М. 

До 

01.09.2021 

7. Закріпити за групами постійні навчальні кабінети 

для мінімізації пересування студентів у  

приміщеннях закладу  

Борбич Н.В. 
До 

01.09.2021 

  8. Розробити алгоритми дій на випадок 

надзвичайної ситуації, пов’язаної з реєстрацією 

   Оксенчук Т.В. 

       Кучер Т.М. 

До 

01.09.2021 



випадків захворювання на коронавірусну хворобу 

(COVID-19) серед здобувачів освіти та 

працівників закладу 

    Коритан З.М. 

9. Провести інструктажі з безпеки життєдіяльності 

для учасників освітнього процесу щодо  

запобігання поширенню коронавірусної інфекції 

(COVID-19), дотримання респіраторної гігієни та 

протиепідемічних заходів, роз’яснення правил  

одягання, використання і зняття засобів 

індивідуального захисту, їх утилізації 

Коритан З.М., 

керівники  

структурних 

підрозділів, 

куратори груп 

 

01.09.2021 

10. Провести роз’яснювальну роботу з батьками 

здобувачів освіти щодо необхідності 

впровадження обмежувальних заходів стосовно 

відвідування навчального закладу та гуртожитку 

сторонніми особами (дистанційно) 

Оксенчук Т.В., 

куратори груп 

До 

01.09.2021 

11. Запропонувати батькам студентів, що належать 

до категорій, яким не рекомендовано 

перебування в закладі освіти (особам із 

хронічними легеневими хворобами; розладами  

імунної системи; захворюванням на цукровий 

діабет тощо), продовжити навчання, 

використовуючи технології змішаного навчання, 

що максимально відповідатиме потребам їхнього 

захисту та безпеки 

Борбич Н.В., 

декани 

факультетів, 

завідувачі 

відділень, 

куратори груп 

До 

01.09.2021 

12. Створити умови для мінімізації ризику 

інфікування (визначити місце для окремого 

зберігання верхнього одягу (спортивного взуття) 

для кожної групи), зробити відмітки руху в 

коридорах, біля аудиторій, їдальні, вході в заклад 

Бойчук А.М., 

Тарасюк В.Й. 

До 

01.09.2021 

13. Довести до відома працівників та студентів що 

при появі підвищеної температури тіла понад 

37,2°С або ознак гострого респіраторного 

захворювання, вони зобов’язані повідомити свого 

безпосереднього керівника, куратора групи,  

залишатись вдома та звернутись за медичною 

допомогою 

Керівники 

структурних  

підрозділів, 

куратори 

груп  

До 

01.09.2021  

14. Забезпечити організацію централізованого збору 

використаних засобів індивідуального захисту, 

паперових серветок в окремі контейнери (урни) з 

кришками та поліетиленовими пакетами, з 

подальшою утилізацією 

Бойчук А.М., 

Пономарчук Т.П. 
Постійно  

15. Після вилучення особи з симптомами інфекційної 

хвороби в приміщенні, де перебувала така особа, 

необхідно провести провітрювання поза графіком 

та дезінфекцію висококонтактних поверхонь 

Пономарчук Т.П. 

Кучер Т.М. 
Постійно  

16. У разі підтвердження випадку коронавірусної Декани Постійно  



хвороби (COVID-19) в одного із студентів, всіх 

інших студентів відповідної групи визнати 

такими, що потребують самоізоляції 

факультетів, 

Завідувачі 

відділень  

Особливості організації освітнього процесу 

1. При потребі вносити зміни до термінів 

проведення канікул, початку та завершення 

навчальних семестрів з урахуванням 

епідеміологічної ситуації 

Борбич Н.В. 
Протягом 

семестру 

2. Обмежити проведення масових заходів, які 

вимагають безпосереднього фізичного контакту 

між студентами. З метою забезпечення соціальної 

дистанції під час навчання використовувати 

великі приміщення: актовий зал, бібліотеку, 

великі аудиторії, спортзал, холи. За сприяння 

погодних умов забезпечувати проведення занять з 

окремих навчальних дисциплін на відкритому 

повітрі 

Борбич Н.В., 

Оксенчук Т.В., 

завідувачі кафедр,  

голови ЦК, 

викладачі 

Постійно 

3. У розкладі занять, при можливості, передбачити 

визначення різного часу початку та закінчення 

занять для різних  груп 

Борбич Н.В. Постійно 

4. Забезпечити раціональне використання запасних 

виходів із закладу. Організувати 3 входи/виходи в 

заклад згідно з графіком: 

- через парадний вхід для студентів, які 

навчаються у корпусі № 3; 

- через вхід біля їдальні для студентів, які 

навчаються у корпусі № 2; 

- через вхід біля актового залу для студентів, які 

навчаються у корпусі № 1.  

У вестибюлі організувати чергування членів 

адміністрації, лікаря, медичної сестри та 

викладачів. На інших входах чергують викладачі. 

На кожному вході організувати місце для обробки 

рук спиртовмісними антисептиками, контейнери 

(урни) для утилізації використаних масок та 

рукавичок.  

Температурний скринінг проводити для всіх 

працівників та студентів 

Борбич Н.В., 

Оксенчук Т.В., 

Бойчук А.М., 

Кучер Т.М. 

Постійно 

5. Контролювати, щоб усі працівники закладу мали 

засоби індивідуального захисту із розрахунку 1 

захисна маска на 3 години роботи, на 5 робочих 

днів, у т.ч. на 1 робочу зміну – безпосередньо на 

робочому місці, дотримуватися правил 

використання індивідуальних засобів захисту 

Кучер Т.М., 

вахтери, 

чергові  

Постійно 

6. Допускати до роботи персонал закладу за умови 

використання засобів індивідуального захисту 

Кучер Т.М., 

вахтери, 
Постійно 



(респіратора або захисної маски, у тому числі 

виготовлених самостійно) після проведення 

термометрії безконтактним термометром. 

Працівники із ознаками гострого респіраторного 

захворювання або з підвищеною температурою 

тіла понад 37.2 С не допускаються до роботи.  

Здобувачів освіти допускати в заклад тільки в 

масках. 

Забороняти допуск у заклад та гуртожиток батьків 

або супроводжуючих осіб, крім осіб, які 

супроводжують осіб з інвалідністю. 

чергові по 

закладу 

7. Перед початком занять проводити опитування 

здобувачів освіти щодо їх самопочуття та 

наявності симптомів респіраторної хвороби. 

Регулярно комунікувати з батьками студентів для 

з’ясування стану здоров’я здобувачів освіти 

Викладачі, 

куратори груп 
Постійно 

8. У разі виявлення ознак гострої респіраторної 

хвороби ізолювати хворого та повідомити батьків 

Кучер Т.М., 

викладачі 
Постійно 

9. Здійснювати регулярний моніторинг та аналіз 

відвідування занять студентами з метою раннього 

виявлення збільшення захворюваності та 

інформування служби громадського здоров’я у 

випадку його різкого збільшення 

Декани 

факультетів, 

завідувачі 

відділень, 

куратори груп 

Постійно 

10. Забезпечити виготовлення і розповсюдження 

серед учасників освітнього процесу друкованої 

продукції про засоби захисту від коронавірусної 

інфекції та правила поведінки в умовах пандемії. 

Оксенчук Т.В., 

Коритан З.М., 

Кучер Т.М. 

Вересень  

11. Провести навчання кураторів академічних груп з 

питань адаптації виховної роботи зі студентами 

до умов карантинних обмежень 

Бахомент С.П., 

Ярощук Н.П. 
Постійно  

12. 
Захисні маски можуть не використовуватися під 

час проведення занять у навчальних приміщеннях 

Учасники 

освітнього 

процесу 

Постійно 

13. 
При вході в заклад та під час пересування 

коридорами закладу освіти використання 

захисних масок є обов’язковим 

Для всіх 

учасників 

освітнього 

процесу 

Постійно 

14. Уникати масових скупчень, обмежити проведення 

масових заходів (нарад, зборів тощо) в закритих 

приміщеннях (окрім заходів, необхідних для 

забезпечення функціонування коледжу – 

проведення вчених, педагогічних рад, 

конференцій трудового колективу тощо) 

Борбич Н.В., 

Оксенчук Т.В. 
Постійно 

15. 
Забезпечити рух студентів по закладу згідно з 

маршрутами руху 

Учасники 

освітнього 

процесу 

Постійно 



16. З метою забезпечення соціальної дистанції  

проводити навчальні заняття з окремих предметів 

або в окремі навчальні дні у підгрупах, 

використовуючи технології змішаного навчання 

Борбич Н.В. Постійно 

17. У санітарних кімнатах контролювати наявність 

рідкого мила, антисептичних засобів та 

справність електросушарок для рук.  

Бойчук А.М. 
До 

01.09.2021 

18. Після кожного навчального заняття проводити 

провітрювання аудиторій впродовж не менше 10 

хвилин 

Викладачі, 

лаборанти 
Постійно 

19. Після проведення занять у кінці робочого дня 

проводити очищення і дезінфекцію поверхонь 

(дверних ручок, столів, місць для сидіння, перил, 

тощо) 

Прибиральники 

службових 

приміщень, 

лаборанти 

Постійно 

Особливості організації харчування 

1. 
Розробити графік харчування здобувачів освіти  

Оксенчук Т.В., 

завідувач їдальні 

До  

01.09.2021 

2. При організації харчування забезпечити відстань 

між столами не менше 1,5 м та розміщення за 

столом не більше 4-х осіб 

Бойчук А.М. Постійно 

3. Готувати та видавати страви або здійснювати 

розрахунок у засобах індивідуального захисту: 

захисній масці або респіраторі, захисних окулярах 

або захисному щитку, одноразових рукавичках 

(змінювати їх після кожного виробничого процесу 

на харчоблоці їдальні, не пов’язаного між собою) 

Працівники 

харчоблоку 
Постійно 

4. З працівниками харчоблоку провести навчання 

щодо одягання, використання, зняття засобів 

індивідуального захисту, їх утилізації, 

забезпечити контроль за виконанням цих вимог 

Коритан З.М., 

завідувач їдальні  

До 

01.09.2021 

 

 

 
 


