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ІНСТРУКЦІЯ
з охорони праці № 117
Інструктаж з дотриманням протиепідемічних заходів, щодо створення
безпечних умов освітнього процесу в навчальному закладі в період
карантину, в зв`язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).
І.Загальні положення
1. Протиепідемічні заходи поширюються на всіх учасників навчально-виховного
процесу ТВПУ сфери послуг та туризму в межах навчального закладу і поза
його межами, і є обов`язковими для вивчення і дотримання.
2. З метою запобігання поширення корона вірусної хвороби (COVID-19) серед
учасників навчально-виховного процесу ТВПУ сфери послуг та туризму, усі
учасники навчально-виховного процесу повинні знати протиепідемічні заходи і
обов`язково їх дотримуватись, здійснювати свою діяльність з урахуванням цих
рекомендацій.
ІІ. Вимоги безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу
навчального закладу, спрямовані на запобігання ускладнення епідемічної
ситуації внаслідок поширення коронавірусної хвороби (COVID-19).
2. Загальні вимоги безпеки життєдіяльності в навчальному закладі.
2.1.Учасники навчально-виховного процесу повинні приходити в навчальний
заклад за 10-15хв. до початку занять, і обов`язково повинні користуватися засобами
індивідуального захисту (респіратори або захисні маски, в т.ч. виготовленими
власноруч). Вхід до приміщень навчального закладу дозволяється при наявності
захисної маски або респіратора.
2.2.При вході в навчальні корпуси продезінфікувати руки дезінфікуючими засобами.
Місця для обробки рук позначені яскравим вказівником про правила та необхідність
дезінфекції ( банер, наклейка тощо).
2.3. Пройти контроль температурного режиму тіла безконтактним термометром.
2.4. Перевірку температурного режиму тіла і дезінфекцію рук повинні проводити
медсестра навчального закладу, черговий основного та виробничого корпусу, чергові
гуртожитку.
2.5. Учасників навчально-виховного процесу з ознаками гострого респіраторного
захворювання та підвищеною температурою тіла 37,20 і вище - не допускаються до
навчання.

2.6. Учні закладу, які мають ознаки ГРВІ та температуру тіла 37,2 потребують
ізоляції в ізоляторі навчального закладу до вияснення причин хвороби.
2.7. Працівники повинні користуватись
масками індивідуального захисту із
розрахунку – маска на 3 години роботи. Засоби індивідуального захисту повинні бути
в наявності із розрахунку на 5 робочих днів, у т.ч. на 1 робочу зміну – безпосередньо
на робочому місці працівника.
2.8. Після кожного зняття засобів індивідуального захисту та перед одяганням чистих
засобів індивідуального захисту працівник повинен ретельно вимити руки з милом
або обробити антисептичним засобом.
2.9. На перервах учасники навчально-виховного процесу повинні дотримуватись
правил особистої гігієни ( мити
руки в рукомийниках, користуватись
електросушарками для рук, або використовувати антисептичні засоби для рук – спрій
або вологі антисептичні серветки). Використання багаторазових рушників
заборонено.
2.10. Під час пересування приміщеннями закладу освіти використання захисних
масок є обов’язковим.
2.11. Педагогічний колектив повинен ознайомити учнів дотримуватись правил
етикету ( етикету кашлю, чихання), догляду за тілом (миття в душових гуртожитку),
прання особистих речей (одягу).
2.12. Проводити рух працівників та учнів по коридорах, дотримуючись правої
сторони, щоб не створювати хаос у приміщеннях, і запобігти скупченню учасників
освітнього процесу.
2.13. Заборонено допускати до закладу освіти батьків або інших сторонніх осіб, крім
осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю.
2.14. Працівник, у якого погане самопочуття та відчуваються симптоми ГРВ,
обов’язково має повідомити керівника закладу або керівника підрозділу.
2.15. Технічний працівник повинен протирати дверні ручки вхідних дверей, перила на
початку робочого дня, перед великою перервою та в кінці навчальних уроків.
2.15. Використані засоби індивідуального захисту утилізувати в урни з кришкою, на
яких написано «Використані маски та рукавички».
2.16. Технічний працівник урни з використаними масками вкінці робочого для
виносить в контейнер для вивозу твердих побутових відходів.
3. Загальні правила поведінки під час навчально-виховного процесу, щодо
створення безпечних умов в навчальному закладі в період карантину, щоб
запобігти поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).
3.1. Викладачі, майстри виробничого навчання, повинні проводити щоденний
контроль за дотриманням виконання протиепідемічних заходів серед учнів під час
навчально-виховного процесу ( засоби індивідуального захисту, гігієна рук і тіла,
гігієна масок тощо).
3.2. Щоденно цікавитись про самопочуття учнів та наявності у них симптомів
респіраторної хвороби.
3.3. Учнів, які погано себе почувають, не допускати до занять;направляти в медичний
кабінет на огляд і подальше перебування в медичному ізоляторі навчального закладу.

3.4. Викладач зобов’язаний про дану ситуацію повідомити керівника закладу, батьків,
і з медичним працівником закладу прийняти узгоджене рішення щодо направлення до
закладу охорони здоров’я.
3.5. Захисні маски можуть не використовуватись під час проведення занять у
навчальних приміщеннях але під час пересування приміщеннями закладу
використання масок є обов’язковим.
3.6. Заборонено учням без нагальної потреби залишати аудиторію під час уроку. На
це потрібен дозвіл вчителя.
3.7.
Педагогам в процесі викладання навчальної дисципліни рекомендовано
використовувати захисні щитки.
3.8. Перед початком кожного заняття викладач повинен зобов’язати чергового учня
провести очищення та дезінфекцію поверхонь (дверних ручок класу чи майстерні,
столів, місць для сидіння тощо).
3.9. Після проведення дезінфекції навчального приміщення проводити провітрювання
впродовж не менше 10 хвилин.
3.10. На великій перерві учні зобов’язані вимити руки милом в рукомийниках.
Основним заходом гігієни рук в умовах навчального закладу є миття рук з милом.
Використання антисептиків доцільне лише в тому випадку. коли відсутній доступ до
проточної води з милом. Протирання рук вологими серветками з метою знезараження
або як заміна миття рук або антисептичної обробки не рекомендується.
3.11. Після закінчення останнього уроку викладач зобов’язаний залишити кабінет в
чистому стані і провести дезінфекцію кабінету ( підготувати кабінет до наступного
робочого дня).
3.12. Учні, як здобувачі освіти, повинні дотримуватись всіх протиепідемічних заходів,
дослуховуватись до порад і вказівок викладача.
3.13. Викладачі та учні в індивідуальному порядку зобов’язані викидати використані
маски в контейнер з назвою «Використані маски та рукавички».
3.14. Під час проведення лекцій, або виховних заходів наповненість лекційних залів
не повинна перевищувати 50% при забезпеченні максимальної дистанції між
здобувачами освіти.
3.15. В регіонах, що відносяться до «помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки,
наповненість класів (груп) не повинна перевищувати 20 осіб.
3.16. У разі підтвердження випадку коронавірусної хвороби СОVID-19 в одного з
учнів навчального закладу всі інші учні (відповідної групи визнаються такими, що
потребують самоізоляції, та повинні вживати заходів, передбачених галузевими
стандартами в сфері охорони здоров'я.
4. Дотримання учнями безпечних умов проживання в гуртожитку та
перебування в громадських місцях,
щоб запобігти поширенню
коронавірусної хвороби (COVID-19).
4.1. Вихователі гуртожитку повинні проводити щоденний контроль за дотриманням
виконання протиепідемічних заходів серед учнів під час навчально-виховного
процесу ( засоби індивідуального захисту, гігієна рук і тіла, гігієна масок тощо).

4.2. Щоденно цікавитись про самопочуття учнів та наявності у них симптомів
респіраторної хвороби.
4.3. Учнів, які погано себе почувають, не допускати до занять;направляти в медичний
кабінет на огляд і подальше перебування в медичному ізоляторі навчального закладу.
4.4. Вихователі зобов’язані про дану ситуацію повідомити керівника закладу, батьків,
і з медичним працівником закладу прийняти узгоджене рішення щодо направлення до
закладу охорони здоров’я.
4.5.Кількість дітей в кімнатах повинна здійснюється з розрахунку не менше 5м 2 на
одного учня і з забезпеченням дистанції між ліжками не менше 1,5м.
4.6. Технічному персоналу гуртожитку або черговому гуртожитку періодично
протирати дезінфікуючим засобом ручки вхідних дверей.
4.7. В кімнатах гуртожитку учні можуть перебувати без засобів індивідуального
захисту, але в місцях загального перебування ( кухня, душова, пральня, коридор, двір
гуртожитку, громадський транспорт тощо) обов’язково мають бути в масках.
4.8. Заборонено на прибудинковій території гуртожитку масове скупчення учнів.
4.9. Заборонено в кімнати і приміщення гуртожитку допускати батьків і сторонніх
людей, які не є учасниками навчально-виховного процесу.
4.10. Учні в кімнатах гуртожитку щоденно зобов’язані протирати меблі, двері та
дверні ручки, підлогу в кімнатах дезінфікуючими засобами.
4.11. Провітрювати кімнати через кожні 2години.
4.12. Учні, які чергові по кухні повинні в чистоті утримувати столи, стільці,
підвіконники кухні та протирати їх дезінфікуючими засобами.
4.13. Перед закриттям їдальні підлогу помити миючим засобом з дезінфікуючими
добавками.
4.14. Використані маски викидати в контейнери ( урни з кришкою), які знаходяться на
території гуртожитку, на яких є напис «Використані маски та рукавички».
5.0 Дотримання безпечних умов організації харчування в їдальні навчального
закладу, щоб запобігти поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).
5.1 Відстань між столами в їдальні повинна бути 1.5м.
5.2. За столом в їдальні повинні харчуватись 4-и особи з однієї групи ( класу).
5.3.
Працівники харчоблоку обов’язково повинні користуватися засобами
індивідуального захисту із розрахунку:
- одна захисна маска на 3 години роботи;
- одноразові рукавички, які необхідно змінювати в їдальні після кожного виробничого
процесу, не пов’язаного між собою.
5.4. Засоби індивідуального захисту для працівників їдальні повинні бути в наявності
з розрахунку на 5 робочих днів; в т.ч. на одну робочу зміну – 1 комплект
безпосередньо на робочому місці працівника.
5.5. Після кожного зняття використаних засобів індивідуального захисту перед
одяганням чистих масок чи рукавичок – працівник повинен обов’язково вимити руки
з милом або обробити антисептичним засобом.
5.6. Працівники їдальні повинні використані засоби індивідуального захисту
викидати в окремий поліетиленовий пакет, і в кінці робочого дня пакет з

використаними масками вкинути в контейнер для збору «Використаних масок та
рукавичок».
5.7. Працівники харчоблоку повинні знати
дані вимоги, і обов’язково їх
дотримуватись.
6. Працівники зобов’язані:
- мити руки або обробляти їх спиртовмісним антисептиком не рідше ніж раз
на 3-и години, та після відвідування громадських місць, прибирання, обслуговування
тощо;
- утримуватись від контактів з особами, які мають симптоми ГРВ або кишкових
захворювань;
- самоізолюватись у разі виникнення вказаних симптомів.
Всі працівники навчального закладу ознайомлені з інструкцією і зобов’язані
дотримуватись:
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