
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



транспортувати у спеціально відведене місце (приміщення), що розміщене в 

підвальному приміщені гуртожитку, у відповідний контейнер (урну) з 

відміткою - «ВИКОРИСТАНІ МАСКИ ТА РУКАВИЧКИ».  

У відведеному місці (приміщені) розміщується три контейнери з 

відходами, що викидаються у загальний контейнер муніципальних відходів 

через 72 години (в 1-му контейнері (урні) – зберігаються відповідні відходи 

протягом - 24 годин, в 2-му контейнері (урні) протягом – 48 годин і в 3-му 

контейнері (урні) протягом – 72 годин. Після витримування 72 годин, відходи 

викидаються у загальний контейнер муніципальних відходів, а контейнер 

(урна) переміщується для відходів протягом 24 годин. Така послідовність 

зміни контейнерів застосовується систематично. 

Відповідальні особи за транспортування закритих поліетиленових 

пакетів з використаними засобами індивідуального захисту до місця 

(приміщення) їх зберігання протягом 72 годин: 

- з службових кабінетів та спеціалізованих приміщень – прибиральниці 

службових приміщень навчального корпусу; 

- з начальних кабінетів та спеціалізованих аудиторій – чергові 

академічних груп; 

- з гуртожитку - прибиральниці службових приміщень гуртожитку та 

чергові гуртожитку; 

- з медичного пункту - прибиральниці службових приміщень гуртожитку 

або чергова медична сестра; 

- з харчоблоку – кухонні робітники. 

 Зібрані в загальний контейнер (урну) використані маски та 

рукавички необхідно витримати не менше 72 годин, після цього їх можна 

викинути у загальний контейнер муніципальних відходів (два контейнери 

знаходяться на вулиці біля лівого крила навчального корпусу). 

Відповідальні особи за транспортування використаних засобів 

індивідуального захисту у загальний контейнер муніципальних відходів: 

- з навчального корпусу – прибиральниці службових приміщень, двірник 

та черговий (сторож) навчального корпусу; 



- з гуртожитку - прибиральниці службових приміщень та черговий 

гуртожитку. 

 

Варіант 2. Для учасників освітнього процесу, які захворіли або 

контактували з громадянами, хворими на COVID-19, рекомендується: 

 Зазначені вище відходи складати в два пакети, щільно їх 

зав’язувати і витримати 72 години в контейнері (урні) загального призначення, 

що розміщені: 

- в коридорі на першому поверсі навчального корпусу (ліве крило 

навчального корпусу); 

- в підвальному приміщені гуртожитку.  

Відповідні контейнери (урни) позначаються чіткою яскравою відміткою 

- «ВИКОРИСТАНІ МАСКИ ТА РУКАВИЧКИ». 

 Через 72 години накопичені відходи можна викинути у загальний 

контейнер муніципальних відходів. 

Відповідальні особи – відповідно варіанту 1. 

 

Варіант 3. Для учасників освітнього процесу, які перебувають на 

самоізоляції, в тому числі в ізоляторах медичного пункту, 

рекомендується: 

 Зазначені вище відходи складати в два пакети, щільно їх 

зав’язувати і витримати 72 години в контейнері (урні) загального призначення, 

що розміщені: 

- в підвальному приміщені гуртожитку.  

Відповідні контейнери (урни) позначаються чіткою яскравою відміткою 

- «ВИКОРИСТАНІ МАСКИ ТА РУКАВИЧКИ». 

 Через 72 години накопичені відходи можна викинути у загальний 

контейнер муніципальних відходів. 

Відповідальні особи діють  – відповідно варіанту 1. 

 

Начальник штабу цивільного захисту                               Олег СКЛАДАНІВСЬКИЙ 


