
ПАМ’ЯТКА  

ДЛЯ УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНОГО 

ПРОЦЕСУ ПІД ЧАС РОБОТИ В 

КОЛЕДЖІ В УМОВАХ КАРАНТИНУ 

COVID-19 СПРИЧИНЕНОЇ КОРОНА  

ВІРУСОМ SARS-СОV-2 

 
Перед початком робочого дня пройти температурний скринінг.  

У працівника (студента) в наявності мають бути захисні маски з 

розрахунку 1 маска на 3 робочі години на 5 робочих днів. 

Вдягнути маску або респіратор, інші ЗІЗ, переконатися в їхній справності. 

Ретельно вимити руки з милом протягом не менше ніж 20 с та висушити їх 

паперовими рушниками. 

Дотримувати відстані між людьми, що перебувають в закладі освіти, не 

менше ніж 1,5 м. 

Провітрювати приміщення щогодини протягом не менше ніж 10 хв. 

Не торкатися немитими руками очей, носа та рота, за потреби 

використовувати одноразові серветки. 

Під час кашлю чи чхання прикривати рот і ніс серветкою. Після вимити 

руки з милом протягом не менше ніж 20 с або обробити їх антисептиком. 

Використані одноразові маски/фільтри для масок, рукавички необхідно 

викидати лише до окремих смітників (урн), спеціально передбачених для 

утилізації цих засобів. 

Заборонено користуватися рушниками й іншими предметами 

індивідуального використання спільно з іншими людьми. 

Якщо у працівника(студента) після прибуття на роботу(навчання) або 

протягом дня проявляються симптоми ГРЗ - кашель, температура тіла 

підвищується до 37,2 °С і більше, він повинен припинити роботу, повідомити 

про це керівнику та прямувати додому. Вдома повідомити сімейному лікарю 

про свій стан і виконувати його рекомендації. 

Якщо у працівника (студента) після прибуття на роботу(навчання) або 

протягом дня підвищилася температура тіла понад 38 °С або розвився 

невідкладний стан - задишка, стійкий біль і грудній клітці, він повинен 

звернутися по екстрену медичну допомогу за телефоном «103». 

Якщо в працівника (студента) або члена його сім’ї виявили      COVID-19, 

такий працівник (студент) зобов’язаний повідомити про це адміністрацію 

закладу, щоб запобігти поширенню хвороби. 

Якщо працівник (студент) контактував з особами, у яких виявили   

COVID-19, він повинен повідомити про це адміністрацію закладу, залишитися 

вдома на самоізоляції. 

Рішення про припинення самоізоляції приймають у кожному випадку 

окремо, після консультацій з медичними працівниками відповідно до правил, 

установлених місцевими органами охорони здоров’я. 


