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Про організацію освітнього 
процесу на період карантину

Відповідно до постанови Уряду №1236 від 9 грудня 2020 року (зі 
змінами), постанови Головного державного санітарного лікаря України № 10 
від 06 вересня 2021 року «Про затвердження протиепідемічних заходів у 
закладах освіти на період карантину у зв'язку поширенням 
коронавірусної хвороби (СОУШ-19)

НАКАЗУЮ:
1. Проводити освітній процес у змішаній формі згідно розкладу занять з 
дотриманням правил респіраторної гігієни та протиепідемічних заходів. 
Визначити, що змішане навчання -  форма навчання, яка поєднує безпосередні 
та опосередковані форми взаємодії здобувачів вищої освіти та викладачів.
2. Заповненість кабінетів під час проведення теоретичних занять не 
повинна перевищувати 50% при забезпеченні максимальної дистанції між 
здобувачами освіти, для цього в зведених групах 1-2 курсу, студентів 
розділити на підгрупи та заняття проводити чергуючи очні і дистанційні 
форми потижнево. При цьому навчання з використанням технологій 
дистанційного навчання здійснювати шляхом поєднання синхронного та 
асинхронного режимів з використанням електронної платформи О 8шіе їог 
Ебисаііоп, платформи відеоконференцій 2 0 0 М  та ін.
3. Допуск до роботи персоналу здійснювати 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 
°С або із ознаками гострого респіраторного захворювання, такий співробітник 
не допускається до роботи з рекомендаціями звернутись за медичною 
допомогою до сімейного лікаря)
4. Педагогічним працівникам закладу освіти перед початком занять 
проводити опитування учасників освітнього процесу щодо їх самопочуття та 
наявності симптомів респіраторної хвороби.



5. В разі виявлення ознак гострої респіраторної хвороби, за відсутності 
батьків, здобувачам освіти одягнути маску, тимчасово ізолювати в спеціально 
відведені приміщення закладу, проінформувати батьків (інших законних 
представників) та направити рішення 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)
6. Вхід до приміщень закладу, усіх учасників освітнього процесу, зокрема 
батьків здобувачів освіти, дозволяється за умови використання захисної маски 
або респіратора. Захисні маски можуть не використовуватися під час 
проведення занять у навчальних приміщеннях. Під час пересування 
приміщеннями закладу освіти використання захисних масок є обов'язковим. 
(Викладачам в процесі викладання навчальної дисципліни рекомендовано 
використовувати захисні щитки. Багаторазовий захисний щиток 
використовується та дезінфікується відповідно до інструкції виробника)
7. За можливості проводити заняття з окремих предметів на відкритому 
повітрі.
8. У разі підтвердження випадку коронавірусної хвороби СОУГО-19 в одного 
з студентів, всі інші студенти відповідної групи визнаються такими, що 
потребують самоізоляції, та повинні вживати заходів, передбачених 
галузевими стандартами в сфері охорони здоров'я.
9. Після проведення занять у кінці робочого дня проводити очищення і 
дезінфекцію поверхонь (в тому числі дверних ручок, столів, місць для сидіння, 
перил, тощо).
10. Після кожного навчального заняття проводити провітрювання впродовж не 
менше 10 хвилин.
11. Ознайомити з даним наказом викладачів та студентів коледжу.
12. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Заступник директора 
з навчальної роботи


