
 

Рекомендації 
Робочої групи Оперативного штабу  

з протидії розповсюдженню коронавірусної інфекції COVID19 у ДНМУ, 
що до організації протиепідемічних заходів при переході до змішаної 

форми навчання. 
  

У відповідності до Наказу по ДНМУ №74 від 23.02.2021 р. «Про зміну 
форми організації освітнього процесу» з 15.03.2021 р.  вводиться змішана 
форма навчання.  

Частка дистанційного навчання визначається рішенням кафедральних 
зборів, виходячи з нагальних потреб у елементах очної форми навчання з 
урахуванням епідемічної ситуації та можливостей суворого дотримання 
протиепідемічних заходів кожної конкретної кафедри з метою збереження 
життя та здоров’я здобувачів освіти та працівників університету. 

При прийнятті рішення про доцільність і можливість запровадження 
елементів очного навчання та визначення його частки, необхідно 
користуватися діючими регламентуючими документами, які зібрані на сайті 
ДНМУ в розділі присвяченому коронавірусній інфекції COVID19, а саме: 
Постановами КМУ, Наказами МОЗ та МОН, Постановами Головного 
санітарного лікаря України, Наказами по ДНМУ, Рішеннями Донецької ВЦА,  
Служба цивільного захисту, Рішеннями Краматорської, Лиманської, 
Маріупольської, Дружківської та Кропивницької міськрад, Донецького 
обласного Департаменту ОЗ та Донецького обласного Лабораторного центру 
МОЗ України. 
 

 

Загальні положення. 
 

  1. Допуск до роботи персоналу закладів освіти здійснюється за умови 
використання засобів індивідуального захисту (респіратора, захисного щитка 
або маски, в тому числі виготовленої самостійно) після проведення 
термометрії безконтактним термометром. 
У разі виявлення співробітника з підвищеною температурою тіла понад 37,2 
°С або із ознаками гострого респіраторного захворювання, такий співробітник 
не допускається до роботи з рекомендаціями звернутись за медичною 
допомогою до сімейного лікаря.  

При появі підвищеної температури тіла понад 37,2 °С або ознак гострого 
респіраторного захворювання вдома. співробітник повідомляє свого 
безпосереднього керівника та не виходить на роботу, одночасно звертаючись 
за медичною допомогою. 
2. Усі працівники закладу забезпечуються засобами індивідуального 
захисту із розрахунку 1 захисна маска на 3 години роботи. Засоби 



індивідуального захисту мають бути в наявності із розрахунку на 5 робочих 
днів, у т.ч. на 1 робочу зміну - безпосередньо на робочому місці працівника. 
Після кожного зняття засобів індивідуального захисту та перед одяганням 
чистих засобів індивідуального захисту, працівник повинен ретельно вимити 
руки з милом або обробити антисептичним засобом. 
3. В разі виявлення ознак гострої респіраторної хвороби, здобувачі освіти 
одягають маску, тимчасово повинні бути ізольовані в спеціально відведеному 
приміщенні закладу,  та приймається  рішення щодо направлення до закладу 
охорони здоров'я. 
Після вилучення особи з симптомами інфекційної хвороби в приміщенні, де 
перебувала така особа, проводиться провітрювання поза графіком та 
дезінфекція висококонтактних поверхонь. 
У разі підтвердження випадку коронавірусної хвороби СОVID19 в одного 

зі здобувачів освіти або викладача, всі інші контактні особи відповідної 
групи визнаються такими, що потребують самоізоляції, та повинні 
вживати заходів, передбачених галузевими стандартами в сфері охорони 
здоров'я. 
В разі захворювання викладача контактними особами, які підлягають 
самоізоляції визнаються здобувачі освіти усіх груп з якими працював цей 
викладач та співробітники кафедри, які контактували з захворілим. 
4. Обмежується проведення масових заходів (нарад, зборів тощо) в закритих 
приміщеннях (окрім заходів необхідних для забезпечення функціонування 
закладів освіти - проведення педагогічних рад. засідань ректоратів, 
конкурсних комісій, конференцій трудового колективу тощо); 
5.Відповідальність за дотримання вимог протиепідемічного режиму, 
покладається на завідуючих кафедрами та керівників підрозділів та служб 
ДНМУ. 
 

Організація освітнього процесу. 
 

1. Розробляються маршрути руху здобувачів освіти (залучаються всі можливі 
входи в приміщення закладу) та складається графік, за яким відбувається 
допуск здобувачів освіти до закладу. Графік допуску повинен бути 
сформований таким чином, щоб запобігати утворенню скупчення учасників 
освітнього процесу.   
2. Педагогічний склад закладу освіти перед початком занять проводить 
опитування учасників освітнього процесу щодо їх самопочуття та наявності 
симптомів респіраторної хвороби. 
3. Вхід до приміщень закладу дозволяється при наявності захисної маски або 
респіратора. Захисні маски можуть не використовуватися під час проведення 
занять у навчальних приміщеннях. Під час пересування приміщеннями 
закладу освіти використання захисних масок є обов'язковим. 
4. На всіх входах до закладу організовуються місця для обробки рук 
антисептичними засобами. Місця для обробки рук позначаються яскравим 



вказівником про правила та необхідність дезінфекції рук (банер, наклейка, 
тощо). 
5. Пересування здобувачів освіти між навчальними кабінетами, аудиторіями 
повинно бути мінімізованим, зокрема, шляхом проведення занять впродовж 
дня для однієї групи в одній і тій самій аудиторії (кабінеті), застосування 
модульного підходу до організації вивчення дисциплін тощо. 
6. У розкладі занять необхідно передбачити можливість визначення різного 
часу початку та закінчення занять (перерв) для різних класів та груп. 
7. Необхідно забезпечити раціональне використання запасних виходів із 
закладу освіти, використання розмітки на підлозі, що полегшує організацію 
двостороннього руху коридорами. 

8. В разі неможливості організації дотримання протиепідемічних заходів у 
навчальних приміщеннях, завідуючим кафедрами використовувати 
альтернативні можливості організації навчального процесу у безпечний для 
працівників та здобувачів освіти спосіб (заняття на свіжому повітрі, 
використання елементів дистанційного навчання тощо). 
9. Проведення занять у аудиторіях дозволено лише для окремих груп при 
наявності не менше 4 кв. м на одну особу.  

Заповненість лекційних залів під час проведення занять, що передбачають 
поєднання кількох груп, не повинна перевищувати 50% при забезпеченні 
максимальної дистанції між здобувачами освіти. 

10. Здобувачі освіти в сфері охорони здоров'я, що проходять навчання 
(виробничу практику) на базі закладів охорони здоров'я повинні 
дотримуватись додаткових протиепідемічних заходів, визначених цим 
закладом. Не допускається здійснення освітнього процесу в закладах охорони 
здоров'я, визнаних спеціалізованими закладами для надання медичної 
допомоги хворим на COVID19. 

  Слід також враховувати рівень протиепідемічних заходів в не 
спеціалізованих закладах охорони здоров'я з метою мінімізації небезпеки для 
здобувачів освіти та працівників ДНМУ. 
11. У санітарних кімнатах потрібно забезпечити наявність рідкого мила та 
паперових рушників (або електросушарок для рук). Використання 
багаторазових рушників заборонено. 
Основним заходом гігієни рук в умовах закладу освіти 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. 
12. Після проведення занять у кінці робочого дня необхідно провести 
очищення і дезінфекцію поверхонь (в тому числі дверних ручок, столів, місць 
для сидіння, перил, тощо). 
13.  Після кожного навчального заняття проводити провітрювання впродовж 
не менше 10 хвилин.  
 

 



 

 

Вимоги до поводження з використаними засобами індивідуального 

                                                          захисту. 

 

  В закладі освіти чи на клінічній базі має бути централізований збір та 
утилізація використаних засобів індивідуального захисту (захисні маски, 
респіратори, гумові рукавички, захисні щитки), паперових серветок в окремі 
контейнери/урни (картонні або пластикові), з кришками та поліетиленовими 
пакетами, наступним чином: 
кількість та об'єм (місткість) контейнерів/урн визначається з розрахунку на 
кількість відвідувачів закладу освіти, з подальшою утилізацією згідно з 
укладеними угодами на вивіз твердих побутових відходів; 
контейнери рекомендовано встановлювати біля входу в заклади освіти, 
коридорах та санвузлах; 
поліетиленові пакети з контейнерів, у яких зібрано використані засоби 
індивідуального захисту (захисні маски, респіратори, гумові рукавички, 
захисні щитки), необхідно замінювати після заповнення або за графіком, 
щільно зав'язувати (рекомендується використовувати додатковий пакет для 
надійності зберігання використаних засобів індивідуального захисту) та 
наносити маркування («використані засоби індивідуального захисту»); 
щоденно здійснювати дезінфекцію контейнерів, картонні контейнери 
одноразового використання після використання підлягають утилізації. 
 

Висновки 

 

 Перехід на очну форму навчання чи застосування навіть елементів очного 
навчання є наразі ризикованим. 
 

  Перехід на переважно дистанційну форму навчання восени 2020 року призвів 
до різкого зниження кількості хворих на коронавірусну інфекцію COVID19 

серед здобувачів освіти та працівників ДНМУ у 3 рази, та кількості контактних 
осіб на самоізоляції у 4 рази. 
 

  Дотримання вимог протиепідемічних заходів у переважній більшості 
приміщень ДНМУ є проблематичним. 
 

  Низьким залишається рівень виконавської дисципліни серед працівників та 
здобувачів освіти ДНМУ що до беззаперечного виконання вимог 
протиепідемічних заходів. 
 

  Користування громадським транспортом працівниками та здобувачами 
освіти ДНМУ, при сучасному стані організації протиепідемічних заходів на 
транспорті є додатковим фактором ризику захворювання на коронавірусну 
інфекцію COVID19. 



  Перебування здобувачів освіти та працівників ДНМУ на клінічних базах, 

навіть не спеціалізованого профілю, також є проблематичним та ризикованим.  
  Договори з клінічними базами не пролонговані, відсутні організаційні важелі 
проведення своєчасного прибирання, дезінфекції та провітрювання учбових 
приміщень, утилізації небезпечних відходів. 
 

  Сучасний стан організації протиепідемічних заходів у самих ЛПЗ, також не 
може не викликати занепокоєння.   
 

Керівник Робочої групи Оперативного штабу 

 з протидії розповсюдженню коронавірусної інфекції  
COVID19 у ДНМУ 

Заступник Керівника Оперативного штабу                                      Северин С.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


