
 
     ЗАТВЕРДЖУЮ                    

Заступник керівника  цивільного захисту, 
проректор з науково-педагогічної та 
адміністративно-господарської роботи  НПУ 
імені М.П.Драгоманова 
        Корець М.С.  
     

              “___”___________________  2022 р. 
 

План 
додаткових заходів щодо організації та протиепідемічних заходів у Національному педагогічному університеті 

імені М.П. Драгоманова в період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби  
(СОVID-19) 

З метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19) у навчальному 2022-2023 році суб’єкти, що 
відповідальні за влаштування, утримання закладів позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), 
фахової передвищої, вищої освіти (далі - заклади освіти), мають здійснювати свою діяльність з урахуванням вимог санітарного 
законодавства, вимог встановлених Кабінетом Міністрів України на період карантину та необхідності забезпечення належних 
протиепідемічних заходів (далі-заходи), спрямованих на запобігання ускладнення епідемічної ситуації внаслідок поширення 
коронавірусної хвороби (СОVID--19). 

№ 
п/п 

Найменування заходів Відповідальні 
виконавці 

Час виконання 
заходів 

Сили та засоби, що 
залучаються 

1. Створити штаб по запобіганню поширення гострої респіраторної 
хвороби СОVID—19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

Голова КНС Корець 
М.С, НШЦЗ 
університету,  
Постолатій Т.О. 

наказ №     від 12 
грудня 2022 року. 

Штаб НС, комісія з 
питань НС 

 

2. Забезпечити: 
- щоденний контроль за виконанням додаткових заходів: 
проведення роз'яснювальної роботи з працівниками та студентами 
університету щодо індивідуальних заходів профілактики та 
реагування на виявлення симптомів коронавірусної хвороби (СОVID 
-19); 
- проведення роз’яснювальної роботи з персоналом та здобувачами 
освіти щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на 
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Постійно Штаб НС, комісія з 
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надзвичайних 
ситуацій 

 



виявлення симптомів корона вірусної хвороби (СОVID -19) серед 
здобувачів освіти та працівників закладу освіти; 
- інформування учасників освітнього процесу з питань вакцинації, 
профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань та протидії 
поширенню корона вірусної хвороби (СОVID -19); 
- розробку алгоритмів дій на випадок надзвичайної ситуації, 
пов’язаною з реєстрацією випадків захворювання на 
коронавірусну хворобу (СОVID-19) серед здобувачів освіти 
та працівників  університету; 
- недопущення до роботи працівників, 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 закладів освіти рекомендовано 
здійснювати  за умови використання засобів індивідуального захисту, 
зокрема  респіраторів або захисних масок, що закривають ніс, рот та 
підборіддя, у тому числі виготовлених самостійно (далі-засіб 
індивідуального захисту), незалежно від їхнього вакцинального 
статусу; 
- у разі виявлення співробітника з підвищеною температурою тіла 
понад 37,2 С0  або ознак гострого респіраторного захворювання, 
такий співробітник не допускається до роботи з рекомендаціями 
звернутися за медичною допомогою до сімейного лікаря; 
- при появі підвищеної температури тіла понад 37,2 С0   або ознак 
гострого респіраторного захворювання вдома, співробітник 
повідомляє свого безпосереднього керівника та не виходить на 
роботу, одночасно звертаючись за медичною допомогою. 
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4. Забезпечити: 
- працівників 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 
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одяганням чистих засобів індивідуального захисту, працівник 
повинен ретельно вимити руки з милом або обробити антисептичним 
засобом; 
- працівникам університету використовувати засоби індивідуального 
захисту в процесі взаємоспілкування поміж собою; 
- організацію централізованого збору використаних засобів 
індивідуального захисту, паперових серветок в окремі контейнери 
(урни) з кришками та поліетиленовими пакетами, з подальшою 
утилізацією побутових відходів; 
 - 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 (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 ректоратів, конкурсних комісій, конференцій трудового 
колективу тощо); 
- медичні пункти закладу 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. 
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5. Проводити  педагогічним складом перед початком 
занять опитування учасників освітнього процесу щодо їх самопочуття 
та наявності симптомів респіраторної хвороби. В разі виявлення 
ознак гострої респіраторної хвороби, за відсутності батьків, здобувані 
освіти тимчасово ізолюються в спеціально відведеному приміщенні 
закладу, інформуються батьки (інші законні представники) та 
приймається узгоджене рішення щодо направлення до закладу 
охорони здоров’я. 
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6. Щоденно проводити температурний скринінг безконтактним методом 
усім працівникам перед початком навчальної робочої зміни та 
особам, які проживають у гуртожитках; 
- не допускати працівників із ознаками гострого респіраторного 
захворювання або підвищеною температурою тіла понад 37,2 °С на 
робоче місце 
- вологе прибирання з використанням миючих та дезінфекційних (в 
кінці зміни) засобів не рідше ніж кожні  2 години та після закінчення 
робочого дня зміни; 
- провітрювання/кондиціонування приміщень протягом не менше 15 
хвилин перед відкриттям та кожні дві години протягом дня; 
- особам, що знаходяться на самоізоляції в приміщеннях гуртожитку, 
має бути забезпечено медичне спостереження, доставка харчових 
продуктів, медикаментів, засобів гігієни особистих речей, з 
дотриманням необхідних протиепідемічних заходів; 
 особам, що знаходяться на самоізоляції в приміщеннях гуртожитку, 
у разі необхідності має бути надана медична допомога відповідно до 
Стандартів надання медичної допомоги; 
 доступ до гуртожитку має бути обмежено на вході і виході, який 
забезпечує доступ до місць самоізоляції осіб; 
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7. В разі організації освітнього процесу в очному або змішаному 
(поєднання очного навчання та навчання з використанням 
дистанційних технологій) режимі, керівник закладу освіти розробляє 
та затверджує графік, за яким відбувається допуск здобувачів освіти 
до університету, та маршрути руху здобувачів освіти (залучаються 
всі можливі входи в приміщення закладу); 
- необхідно забезпечити раціональне використання запасних виходів 
із  університету, використання розмітки на підлозі, що полегшує 
організацію двостороннього руху коридорами, виокремлення зон 
переміщення для різних вікових категорій здобувачів освіти; 
- за можливості забезпечити проведення занять з окремих предметів 
на відкритому повітрі; 
- після проведення занять у кінці робочого дня необхідно провести 
очищення і дезінфекцію поверхонь ( в тому числі дверних ручок, 
столів, місць для сидіння, перил, тощо. 
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8. Забезпечити: 
проведення дезінфекційних заходів у салоні транспортного 

засобу в кінці робочої зміні; 
водіїв засобами індивідуального захисту (із розрахунку 1 

захисна маска на 3 години роботи на 1 особу), антисептичний засіб 
для обробки рук; 

проведення навчання з питань використання та утилізації 
засобів індивідуального захисту; 

щоденний контроль за станом здоров’я водіїв та проведення 
температурного скринінгу до початку робочої зміни; 

не допуск до роботи осіб з ознаками гострої респіраторної 
хвороби або підвищеною температурою тіла понад 37,2 °С; 

вхід до салону автотранспорту при наявності засобів 
індивідуального захисту (респіратора або захисної маски); 

перевезення здійснювати у межах кількості місць для сидіння. 

Відповідальний за 
гараж 

Ольшевський О.О. 

Постійно Штаб НС, комісія з 
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9. На період карантину в   спорткомплексі  обслуговування 
в спортивних (тренажерних) залах, басейнах, спортивних 
майданчиках для командних (парних) занять  здійснюється з 
урахуванням цих, додаткових заходів: 

  за умови одночасного перебування на одній доріжці не 
більше 4 осіб для індивідуальних занять та не більше 6 осіб для 
спортивно-тренувальних груп у 50-метрових басейнах; 

за умови одночасного перебування на одній доріжці не більше 
2 осіб для індивідуальних занять та не більше 3 осіб для спортивно-
тренувальних груп у 25-метрових басейнах; 

групові заняття з аква-аеробіки, проведення інших групових 
вправ за умови фізичного дистанціювання не менш ніж 2 метри між 
учасниками. 
 Необхідно обмежити: 
 одночасне використання роздягалень та душових кабін на рівні не 
більше 50%, не відкриваючи для використання клієнтами кожну 
другу шафу для роздягання/душову кабіну та нанести відповідні 
позначки (окрім окремо обладнаних душових кабін, що 
унеможливлюють контакт між клієнтами). 

Директор 
спорткомплексу 
Овсієнко М.О. 
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Начальник штабу цивільного захисту університету                                                                                                       Постолатій Т.О. 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


