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ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК
організації освітнього процесу в умовах карантину
у Відокремленому структурному підрозділі «Рівненський
автотранспортнийфаховий коледж Національного університету водного
господарства та природокористування»
1. Загальні положення
1.1. Тимчасовий порядок організації освітнього процесу в умовах
карантину (далі – Порядок) у Відокремленому структурному підрозділі
«Рівненський автотранспортний фаховий коледж Національного університету
водного господарства та природокористування» (далі – Коледж) характеризує
систему організації освітньої діяльності закладу фахової передвищої освіти та
відображає зміст концепції й стратегії функціонування Коледжу в умовах
карантинних заходів у межах чинного законодавства, регламентує основні
завдання і принципи забезпечення повноцінного якісного надання освітніх
послуг та регламентує щоденне безпечне функціонування освітнього процесу.
Положення є обов’язковим для організації й проведення освітньої діяльності
всіх навчальних підрозділів Коледжу у період карантинних обмежень.
1.2. Освітній процес у Коледжі на період карантину - це система
організаційних, методичних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію
змісту освіти освітньо-професійної (освітньої) програми певного рівня вищої,
фахової передвищої освіти відповідно до державних стандартів освіти.
Освітній процес базується на принципах науковості, гуманізму, демократизму,
наступності та безперервності. Освітній процес організовується з урахуванням
можливостей сучасних інформаційно-дистанційних технологій навчання та
орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості,
здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та
швидкої адаптації до змін і розвитку в цифрово-інформаційній сфері, в галузях
техніки, технологій, системах управління та організації праці в умовах
карантину.
1.3. Організація освітнього процесу в умовах карантину базується на
Конституції України, Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про
фахову передвищу освіту», «Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення», постановІ Кабінету Міністрів України від 22 липня
2020 р. №641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених
протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»,
нормативних документах Міністерства освіти і науки України, що регулюють
освітню діяльність закладів освіти на період карантину, Положенні Коледжу,
Колективному договорі; Протоколах засідань комісій з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Рівненської обласної державної
адміністрації, Постанові Головного державного санітарного лікаря України
від 22.08.2020 р. №50 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах
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освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби
(СОVID -19)», Положенні про дистанційне навчання у РАТК НУВГП,
розглянутого і затвердженого на засіданні педагогічної ради коледжу
(протокол № 2 від 21.03.2020) та введеного в дію наказом директора №20 від
21.03.2020.
ІІ. Організація освітнього процесу за умови віднесення регіону до
«зеленої», «жовтої», «помаранчевої», «червоної» зон.
2.1. При впровадженні «зеленого» рівня епідеміологічної небезпеки
поширення СОVID-19 на території міста Рівного комісією з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Рівненської
обласної державної адміністрації освітній процес у Коледжі здійснюється в
очному режимі з дотриманням всіх відповідних рекомендацій щодо організації
протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з
поширенням коронавірусної хвороби (СОVID -19).
2.2. При віднесенні м.Рівне до «зеленого» рівня епідемічної небезпеки у
Коледжі забороняється проведення масових (культурних, спортивних,
розважальних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів за участю
більше однієї особи на 5 кв. метрів площі будівлі або території (якщо захід
проводиться на відкритому повітрі). Організатор заходу є відповідальним за
дотримання між учасниками фізичної дистанції не менше ніж 1,5 метра у разі
проведення заходу із розміщенням учасників стоячи.
2.3. При встановленні на території міста Рівного «помаранчевого» рівня
епідемічної небезпеки, додатково до протиепідемічних обмежень,
передбачених для «зеленого» та «жовтого» рівня епідемічної небезпеки, у
Коледжі забороняється:
1) проведення масових (культурних, розважальних, спортивних,
соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів за участю більше ніж 100
осіб та більше однієї особи на 20 кв. метрів площі будівлі або території (якщо
захід проводиться на відкритому повітрі), де проводиться захід;
2) відвідування закладів освіти здобувачами освіти групами кількістю
більше ніж 20 осіб;
3) діяльність спортивних залів.
2.4. При впровадженні «червоного» рівня епідеміологічної небезпеки
поширення СОVID-19 на території Рівненської області комісією з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Рівненської
обласної державної адміністрації освітній процес у Коледжі здійснюється в
дистанційному режимі із забороною відвідування Коледжу всіма учасниками
освітнього процесу.
2.5. Дистанційне навчання на період карантину здійснюється відповідно
до «Положення про дистанційне навчання у ВСП «РАТФК НУВГП».
ІІІ. Санітарно-гігієнічні (протиепідемічні) заходи при організації
освітнього процесу в очному режимі
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3.1. З метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СОVID19) у 2020-2021 навчальному році учасники освітнього процесу мають
здійснювати свою діяльність з урахуванням Постанови Головного державного
санітарного лікаря України від 22.08.2020 р. № 50 «Про затвердження
протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з
поширенням коронавірусної хвороби (СОVID -19)» (далі – Постанова).
3.2. Директор та медичний персонал Коледжу або відповідальна особа,
яка пройшла відповідний інструктаж та призначена наказом директора,
забезпечують:
- щоденний контроль за виконанням Постанови та цього Порядку;
- 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 закладу освіти;
- 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.
3.3. Допуск до роботи персоналу та здобувачів закладів освіти
здійснюється за умови використання засобів індивідуального захисту
(респіратора або захисної маски, в у тому числі виготовлених самостійно)
після проведення термометрії безконтактним термометром.
3.4. Працівники із ознаками гострого респіраторного захворювання або
підвищеною температурою тіла понад 37,2 °С не допускаються до роботи з
рекомендаціями звернутися за медичною допомогою до сімейного лікаря.
3.5. У разі виявлення ознак гострої респіраторної хвороби, за відсутності
батьків, здобувачі освіти тимчасово ізолюються в спеціально відведеному
приміщенні Коледжу, інформуються батьки (інші законні представники) та
приймається узгоджене рішення щодо направлення до закладу охорони
здоров’я.

3.6. 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;
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- 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
Коледжу - проведення педагогічних та методичних рад, засідань циклових
комісій, творчих груп, 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;
- розробляє маршрути руху здобувачів освіти (задіюються всі можливі
входи в приміщення закладу) та складає графік, за яким відбувається допуск
здобувачів освіти до Коледжу; графік допуску повинен формуватися таким
чином, щоб запобігати утворенню скупчення учасників освітнього процесу;
- організацію харчування здобувачів освіти.
3.7. Забороняється допуск до Коледжу батьків або супроводжуючих осіб,
крім осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю.
3.8. Педагогічний склад Коледжу перед початком занять проводить
опитування учасників освітнього процесу щодо їх самопочуття та наявності
симптомів респіраторної хвороби.
3.9. 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.
3.10. На вході до всіх приміщень організовуються місця для обробки рук
антисептичними засобами. Місця для обробки рук позначаються яскравим
вказівником про правила та необхідність дезінфекції рук (банер, наклейка,
тощо).
3.11. Пересування здобувачів освіти між навчальними кабінетами,
аудиторіями повинно бути мінімізованим, проведення занять впродовж дня
для кожної групи буде здійснюватись в закріпленій аудиторії, за винятком
занять з інформатики, фізичної культури (фізичного виховання), підгрупи з
іноземної мови, занять з виробничого навчання.
3.12. Необхідно забезпечити раціональне використання запасних виходів,
використання розмітки на стінах, що полегшує організацію двостороннього
руху коридорами, виокремлення зон переміщення для різних вікових,
гендерних категорій здобувачів освіти.
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3.13. За можливості забезпечити проведення занять з окремих предметів
на відкритому повітрі.
3.14. У санітарних кімнатах потрібно забезпечити наявність рідкого мила,
антисептичних засобів для рук та паперових рушників (або електросушарок
для рук). Використання багаторазових рушників заборонено.
3.15. Після проведення занять у кінці робочого дня необхідно провести
очищення і дезінфекцію поверхонь (в тому числі дверних ручок, столів, місць
для сидіння, перил, тощо).
3.16. Після кожного навчального заняття проводити провітрювання
впродовж не менше 10 хвилин.
3.17. На території Коледжу розмістити контейнери/урни з кришкою для
використаних масок з чіткою яскравою відміткою «ВИКОРИСТАНІ МАСКИ
ТА РУКАВИЧКИ».
3.18. Здобувачі освіти та працівники Коледжу можуть отримати
харчування у їдальні та буфеті Коледжу, не порушуючи фізичної дистанції 1,5
метри.
При організації харчування необхідно забезпечити відстань між столами
не менше 1,5 м та розміщення за столом не більше 4-х осіб. Працівник їдальні,
який видає страви або здійснює розрахунок, повинен мати засоби
індивідуального захисту: захисну маску або респіратор, захисні окуляри або
захисні щитки, одноразові рукавички. При організації харчування організація
(підприємство/установа), що надає послуги з харчування, забезпечує умови
для дотриманням працівниками їдальні правил особистої гігієни
(рукомийники, мило рідке, паперові рушники (або електросушарки для рук),
антисептичні засоби для обробки рук, тощо. З працівниками харчоблоку
необхідно провести навчання щодо одягання, використання, зняття засобів
індивідуального захисту, їх утилізації, забезпечити контроль за виконанням
цих вимог.
3.19. Заходи індивідуальної профілактики та протиепідемічні заходи, що
впроваджені в Коледжі, доцільно періодично транслювати на
екранах/оголошувати в місцях проведення занять.
3.20. Всі працівники Коледжу повинні:
- регулярно мити руки з рідким милом або обробляти їх спиртовмісними
антисептиками не рідше ніж раз на 2 години, та після відвідування
громадських місць, використання туалету, прибирання, обслуговування тощо;
- утримуватись від контактів з особами, що мають симптоми
респіраторних захворювань - кашель, лихоманка, ломота в тілі тощо;
- дотримуватись респіраторної гігієни та етикету кашлю;
- самоізолюватись у разі виникнення симптомів респіраторних
захворювань;
- дотримуватися усіх рекомендацій щодо запобігання поширенню
коронавірусної інфекції (СОVID-19).
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ІV. Порядок дій працівників Коледжу у разі виявлення симптомів
коронавірусної хвороби (СОVID-19) та надходження скарг на
самопочуття
4.1. У разі виявлення симптомів коронавірусної хвороби (СОVID-19) та
надходження скарг на самопочуття викладач повинен невідкладно повідомити
про це чергового адміністратора Коледжу та медичного працівника для
вживання подальших дій, згідно з інструкцією МОЗ України.
4.2. Медичний працівник супроводжує здобувача освіти до ізолятора,
інформуються батьки (інші законні представники) та приймається узгоджене
рішення щодо направлення до закладу охорони здоров’я.
4.3. У разі підтвердження випадку коронавірусної хвороби COVID-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, та порядку, визначеному
постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 «Про
встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних
заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».
V. Організація протиепідемічних заходів в гуртожитках на період
карантину
5.1. Усі учасники освітнього процесу повинні дотримуватися
Рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів в гуртожитках на
період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID19), затверджених Постановою Головного державного санітарного лікаря від
04.08.2020 р. № 48.
5.2. У гуртожитку визначається директором Коледжу відповідальна
особа, яка проводить щоденний температурний скринінг безконтактним
методом усім працівникам перед початком робочої зміни та особам, які
проживають у гуртожитку.
5.3. На вході до гуртожитку або окремих його приміщень, необхідно:
розмістити інформаційні матеріали щодо профілактики поширення
коронавірусної хвороби (СОVID-19); розмістити яскравий вказівник про
необхідність дезінфекції рук (банер, наклейка, вказівник тощо) та розмістити
засоби для дезінфекції рук відповідними антисептичними засобами.
5.4. Перебування у приміщеннях загального користування (поза
кімнатами) дозволяється лише у респіраторі або захисній масці (у тому числі,
виготовленій самостійно), так, щоб були покриті ніс і рот.
5.5. У місцях потенційного скупчення осіб, які проживають у гуртожитку,
повинно бути нанесене відповідне тимчасове маркування для забезпечення
дотримання дистанції не менше 1,5 метри.
5.6. На робочому місці чергового (вахтера) гуртожитку встановлюється
захисний екран. У раді неможливості встановлення захисного екрану,
персонал має використовувати захисний щиток або окуляри.
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5.7. У гуртожитку повинно бути забезпечене: постійне вологе прибирання
місць скупчення проживаючих, дезінфекцію поверхонь, з якими контактують
відвідувачі, у всіх громадських та службових зонах (столи, стільці, ручки
дверні, роздягальні, сходи, перила тощо) кожні 3 години, повторювати
процедуру у будь-який час при забрудненні; централізований збір
використаних засобів, індивідуального захисту, паперових серветок в окремі
контейнери (урни) з кришками та одноразовими поліетиленовими пакетами з
подальшою утилізацією; розміщення додаткових контейнерів (урн) для
засобів індивідуального захисту, паперових серветок в місцях загального
користування (холах, коридорах тощо); контроль за використанням засобів
індивідуального захисту проживаючими в місцях загального користування та
при переміщенні приміщенням гуртожитку (поза кімнатою); обмеження
масових зборів працівників, та осіб, які проживають у гуртожитку в закритих
приміщеннях.
5.8. Працівники гуртожитку зобов'язані: регулярно мити руки з милом або
обробляти їх спиртовмісними антисептиками не рідше одного разу на 3
години; утримуватися від контакту з особами, які мають симптоми
респіраторних захворюють; самоізолюватися у разі виникнення симптомів
респіраторних захворювань.
5.9. При виявленні у мешканця
гуртожитку симптомів гострого
респіраторного захворювання та/або підвищення температури тіла,
адміністрація невідкладно повідомляє заклад охорони здоров'я, який надає
медичну допомогу особам, що проживають в гуртожитку або медичний пункт
Коледжу, вживаються невідкладні заходи недопущення поширення
коронавірусної хвороби (СОVID-19) у гуртожитку.
5.10. При появі симптомів респіраторного захворювання та/або
підвищення температури у особи, що проживає у гуртожитку, то така особа
підлягає ізоляції до отримання консультації медичного працівника.
5.11. За умови багатомісного розміщення ізоляції підлягають усі особи,
що спільно проживали з нею.
5.12. При виявленні випадку коронавірусної хвороби (СОVID-19) серед
осіб, які проживають або перебувають у гуртожитку, працівники державних
установ МОЗ епідеміологічного профілю проводять розслідування випадку та
встановлюють контактних осіб з урахуванням постійних контактів у місцях
спільного побуту, у спільному з хворим житловому блоці або секції,
користування спільними приміщеннями.
5.13. Особи з підозрою на коронавірусну хворобу (СОVID-19) підлягають
госпіталізації або самоізоляції у відповідності до галузевих стандартів надання
медичної допомоги.
5.14. Особам, що знаходяться на самоізоляції в приміщеннях гуртожитку,
має бути забезпечено медичне спостереження, доставка харчових продуктів,
медикаментів, засобів гігієни, особистих речей, дотриманням необхідних
протиепідемічних заходів. Доступ до гуртожитку має бути обмежений на
вході-виході, який забезпечує доступ до місць самоізоляції осіб.
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