
Заборони при встановленні іншого рівня епідемічної небезпеки  

та з урахуванням ймовірного розвитку складної  

епідемічної ситуації в м. Києві  
 

У разі встановлення «зеленого» рівня епідеміологічної небезпеки 

забороняється:  

• проведення масових заходів без одягнених усіма учасниками засобів 

індивідуального захисту; 

• вхід групами і масове перебування в закладі освіти батьків; 

• індивідуальне відвідування закладу освіти батьками і вхід осіб, які не є 

учасниками освітнього процесу, без наявності документа, що посвідчує 

отримання повного курсу вакцинації або негативного тесту на СOVID-19, 

проведеного не більше ніж за 72 години до відвідування закладу освіти. 

 

У разі встановлення «жовтого» і «помаранчевого» рівнів епідемічної 

небезпеки забороняється:  

• відвідування коледжу здобувачами освіти і проведення в закладі освіти 

масових заходів в разі відсутності у понад 20 відсотків персоналу установи освіти 

документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації;  

• відвідування закладу освіти здобувачами освіти в разі, коли на 

самоізоляції через контакт з особою з СOVID-19 знаходиться понад 50 відсотків 

здобувачів освіти і персоналу коледжу;  

• проведення у коледжі масових заходів за участю здобувачів освіти з більш 

ніж однієї групи і в присутності глядачів (відвідувачів);  

• відвідування коледжу особами, які не є учасниками освітнього процесу;  

• вхід групами і масове перебування у закладі освіти батьків. 

 

У разі встановлення «червоного» рівня епідеміологічної небезпеки 

забороняється:  

• відвідування закладу освіти, крім здобувачів освіти, які беруть участь в 

атестації, а також осіб, які беруть участь в заходах по оцінювання якості освіти 

при наявності більш ніж у 80 відсотків персоналу закладу документа, що 

посвідчує отримання повного курсу вакцинації. 

 

У разі встановлення «жовтого» і «помаранчевого» рівнів епідемічної 

небезпеки – освітній процес може бути організовано в «змішаному 

(комбінованому)» форматі – як дистанційно, так і в закладі освіти з дотриманням 

протиепідемічних вимог. 

Необхідно забезпечити організацію проведення батьківських зборів в 

онлайн-режимі. 

Комунальна аварійно-рятувальна служба «Київська служба порятунку» на 

час введення протиепідемічних заходів при необхідності надаватиме допомогу з 

проведення дезінфекції приміщень. 
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Що робити, якщо в здобувача освіти виявили ознаки коронавірусу 

• Здобувач освіти з ознаками COVID-19 повинен відразу одягнути маску, 

після цього його потрібно ізолювати в спеціально відведене приміщення коледжу. 

• Викладач повинен повідомити відповідальних осіб. У той же час коледж в 

свою чергу повинен проінформувати батьків здобувача освіти.  

• Після видалення здобувача освіти з симптомами інфекційної хвороби у 

групі, де він перебував, необхідно провести провітрювання поза графіком і 

дезінфекцію поверхонь. 

• У разі підтвердження COVID-19 у одного зі здобувачів освіти, всі інші 

здобувачі його групи повинні піти на самоізоляцію до отримання результатів 

лабораторних досліджень. 

• Якщо тест не підтверджує COVID-19, здобувачі освіти повертаються на 

навчання. Однак якщо тест підтверджує коронавірус, то здобувачі освіти повинні 

перейти на дистанційне навчання на два тижні. 

 

Якщо захворів викладач, необхідно зателефонувати до сімейного лікаря, 

який, в свою чергу, забезпечить приїзд мобільної бригади для забору 

біоматеріалу. При важкому стані потрібно зателефонувати 103. 

Лікар приймає рішення про самоізоляції чи госпіталізації хворого. Якщо 

результат тестування на COVID-19 позитивний, епідеміолог приймає рішення про 

самоізоляцію всієї групи. 


