
ЗАХОДИ 

санітарно-епідемічної безпеки на території та в приміщеннях 

Подільського спеціального навчально-реабілітаційного  

соціально-економічного коледжу у період дії карантину 

 

1. Установити з метою запобігання поширенню на території коледжу 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2 (далі - COVID-19) заходи санітарно-епідемічної безпеки в приміщеннях 

та на території коледжу (далі – заходи) 

2. На території і в приміщеннях коледжу на період дії карантину 

запроваджуються обмежувальні протиепідемічні заходи, а саме 

забороняється: 

2.1) перебування в будівлях і спорудах та на території коледжу без 

вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних 

масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно; 

2.2) перебування на вулицях, в тому числі на території коледжу без 

документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її 

спеціальний статус; 

2.3) самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації, в тому числі 

медичний пункт коледжу; 

2.4) проведення масових (культурних, у тому числі концертів, 

спортивних, соціальних, рекламних тощо) заходів за участю більш як 20 осіб 

(у разі проведення заходів за участю до 20 осіб організатор забезпечує 

дотримання між учасниками фізичної дистанції не менш як 1,5 метра), крім 

заходів, необхідних для забезпечення та проведення офіційних спортивних 

заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів України, та матчів командних ігрових видів спорту без 

глядачів за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних 

санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного 

контролю за станом здоров’я учасників; 

2.5) діяльність приміщення, облаштованого для молитовних потреб, яке 

не забезпечує можливість обмежити кількість відвідувачів з розрахунку одна 

особа на 5 кв. метрів приміщення; проведення релігійних заходів на 

відкритому повітрі, під час яких не забезпечено дотримання дистанції 1,5 

метра між присутніми; 

2.6) приймання відвідувачів у актовій залі з наповненістю понад 50 

відсотків місць (розміщення здійснюється з вільним місцем поруч, спереду та 

позаду); 

2.7) приймання відвідувачів у музеї, на виставках, в бібліотеці, читальній 

залі в яких не забезпечено можливість обмежити кількість відвідувачів у 

приміщені з розрахунку одна особа на 10 кв. метрів даного приміщення; 

2.8) здійснення нерегулярних перевезень автомобільним транспортом 

коледжу, зокрема перевезень працівників і здобувачів освіти, в кількості 

більшій, ніж кількість місць для сидіння, що передбачена технічною 



характеристикою транспортного засобу і визначена в реєстраційних 

документах на такий транспортний засіб. 

Дирекція коледжу несе відповідальність за забезпечення водія засобами 

індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, та 

здійснює контроль за використанням засобів індивідуального захисту, зокрема 

респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, працівниками та 

здобувачами освіти під час перевезення, у тому числі виготовлених 

самостійно; 

2.9) проведення дискотек, діяльність закладів громадського харчування 

(студентська їдальня, буфет тощо) з організацією дозвілля, у тому числі 

проведення святкових заходів, банкетів, майстер-класів, публічних подій; 

2.10) розміщення здобувачів освіти у студентській їдальні на відстані 

меншій, ніж 2 метри між місцями для сидіння за сусідніми столиками та більш 

як чотири особи за одним столом, за умови, що здобувачі освіти заходять до 

закладу і пересуваються по ньому з вдягненими засобами індивідуального 

захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, що закривають ніс та 

рот, у тому числі виготовленими самостійно (крім часу сидіння за столом для 

приймання їжі та/або напоїв); 

2.11) діяльність посадових осіб коледжу, які надають освітні послуги, 

приймають відвідувачів, у яких: 

не нанесено маркування для перебування в черзі з дотриманням 

дистанції між відвідувачами не менш як 1,5 метра; 

не забезпечено працівників, здобувачів освіти  та відвідувачів засобами 

індивідуального захисту, зокрема захисними масками або респіраторами, що 

закривають ніс та рот, та не здійснюється належний контроль за їх 

використанням; 

не забезпечується централізований збір використаних засобів 

індивідуального захисту в окремі контейнери (урни); 

2.12) відвідування коледжу здобувачами освіти академічними групами 

кількістю більш як 20 осіб; 

2.13) відвідування коледжу здобувачами освіти у разі, коли на 

самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19 

перебуває більш як 50 відсотків здобувачів освіти та персоналу закладу освіти; 

2.14) проведення в коледжі масових заходів (вистав, свят, концертів) за 

участю здобувачів освіти з більш ніж однієї академічної групи та за 

присутності глядачів (відвідувачів); 

2.15) діяльність спортивної зали, зали ЛФК, які не забезпечують 

можливість обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку одна особа на 

20 кв. метрів загальної площі приміщення. 

 
Начальник штабу цивільного захисту, 

викладач                                                                          О. СКЛАДАНІВСЬКИЙ 


