Про безпеку учасників освітнього процесу
в 2022/2023 навчальному році
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020
№ 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2» та у зв’язку з введенням воєнного стану на території України
(Указ Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»
від 24.02.2022 р. № 64/2022) неухильно дотримуватись рекомендацій викладених
нижче:
1. Суворо дотримуватися рекомендацій керівникам структурних
підрозділів, головам циклових комісій, кураторам груп, науково-педагогічним
працівникам, здобувачам освіти та усім співробітникам коледжу:
1.1. Інструкції «Правила поведінки в умовах надзвичайної ситуації
воєнного характеру, розроблених Державною службою України з надзвичайних
ситуацій» (додаток 1).
1.2. Алгоритму дій при сигналі «Повітряна тривога» (додаток 2).
1.3. Протиепідемічних заходів щодо зараження гострою респіраторною
хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2» (додаток 3).
2. Довести цей наказ до відома:
- здобувачів освіти – завідувачам відділень;
- педагогічних, науково-педагогічних працівників, співробітників коледжу
– помічнику директора з кадрової роботи – Леоніді ЧЕРЕВАТЮК.
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ІНСТРУКЦІЯ
з дотримання правил поведінки в умовах воєнного стану в Україні та
протиепідемічних заходів під час організації освітнього процесу в ВСП «КТЕФК
ДТЕУ» у 2022-2023 навчальному році.
До уваги студентів і співробітників ВСП «КТЕФК ДТЕУ»
Основні правила поведінки в умовах воєнного стану:
1. Науково-педагогічним,
педагогічним
працівникам,
та
усім
співробітникам коледжу неухильно дотримуватися рекомендацій, викладених у
«Правилах поведінки в умовах надзвичайної ситуації воєнного характеру,
розроблених Державною службою України з надзвичайних ситуацій»
https://dsns.gov.ua/uk/abetka-bezpeki/diyi-naselennya-v-umovax-nadzvicainixsituacii-vojennogo-xarakteru
2. Перебуваючи на території коледжу, у його приміщенні, слід
обов’язково знати місце розташування захисних споруд цивільного захисту
поблизу свого місця знаходження.
3. Без необхідності намагатися якнайменше знаходитись поза місцем
навчання, проживання, роботи та у малознайомих місцях.
4. При русі у приміщеннях, виході із них, при пересуванні сходинами
коледжу або споруд цивільного захисту (сховищ) необхідно дотримуватись
правила правої руки (як при русі автомобільного транспорту) з метою уникнення
тисняви. Необхідно пропускати вперед та надавати допомогу жінкам, дівчатам,
літнім людям та інвалідам, що значно скоротить терміни зайняття укриття чи
сховища.
5. У виняткових випадках, у разі потрапляння у район обстрілу чи інший
небезпечний район, слід сховатись у найближчу захисну споруду цивільного
захисту. У разі відсутності пристосованих сховищ, для укриття необхідно
використовувати нерівності рельєфу. У разі раптового обстрілу чи іншої
небезпеки та відсутності поблизу споруд цивільного захисту, сховища і укриття
потрібно лягати на землю головою в бік, протилежний вибухам. Голову слід
прикривати руками. Не можна виходити з укриття до кінця обстрілу чи іншої
небезпеки.
6. Під час дії комендантської години:
- заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях без
спеціальної перепустки. Це правило не поширюється на переміщення до укриття
під час сигналу тривоги;
- під час перебування у приміщенні коледжу слід дотримуватися правил
світломаскування, а саме: зашторювати вікна, вимикати світло, прибрати з
підвіконь усі лампи тощо.
7. У разі виявлення вибухонебезпечних предметів забороняється
перекладати їх з одного місця на інше; збирати, нагрівати і ударяти намагатися
розряджати і розбирати.
8. Виявивши вибухонебезпечні предмети, на місці виявлення слід вжити
негайних заходів з їх означення, огородження і охорони знайдених предметів.
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АЛГОРИТМ ДІЙ ПРИ СИГНАЛІ «ПОВІТРЯНА ТРИВОГА»
І. Щоб почути сигнал «Повітряна тривога» необхідно встановити на телефоні
застосунок «Повітряна тривога» або «Київ цифровий».
1. Компанія Ajax Systems за ініціативи ІТ-компанії stfalcon.com та за підтримки
Міністерства цифрової трансформації України випустила застосунок «Повітряна
тривога».
−
Застосунок вже доступний у Google Play Market та AppStore.
−
Не потребує реєстрації, не збирає персональні дані користувачів або дані
про геолокацію.
−
Надсилає максимально гучні критичні сповіщення про повітряну,
хімічну, техногенну або інші види тривоги системи цивільної оборони навіть у
беззвучному або сплячому режимі смартфона.
2. Щоб отримувати сповіщення:
−
встановіть застосунок через Google Play Market та AppStore;
−
надайте йому дозвіл надсилати сповіщення та важливі попередження;
−
виберіть область у межах якої хочете отримувати сповіщення;
−
відстежуйте початок та кінець повітряної тривоги.
Для ios:
https://apps.apple.com/ua/app/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%
D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE
%D0%B3%D0%B0/id1611955391
Для android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ukrainealarm&hl=uk&gl=US
3. Встановити на телефоні застосунок «Київ цифровий»
Щоб отримувати сповіщення:
− встановіть застосунок через Google Play Market та AppStore;
− у профілі – в налаштуваннях сповіщення надайте дозвіл надсилати
сповіщення та важливі попередження;
− відстежуйте початок та кінець повітряної тривоги.
Сигнал передається також через систему оповіщення (сирени), регіональне
радіо та телебачення.
У крайніх випадках або місцях, куди не дістають сирени, сигнали тривоги
можуть передавати дзвони на церквах.
ІІ. Якщо почули сигнал оповіщення (сирени), перебуваючи на робочому
місці, місці навчання:
1. Виконати заходи, передбачені на цей випадок Інструкцією № 4; для
посадових осіб з цивільного захисту та дій у разі виникнення надзвичайних
ситуацій, затвердженого наказом МОН від 01.02.2018 № 94, діяти за вказівками
керівництва;
2. Вимкнути у разі необхідності струмоприймачі та вентиляцію;
3.Швидко, без паніки пройти до захисної споруди (споруди подвійного
призначення як метрополітен або підземний паркінг, сховище, протирадіаційне
укриття, найпростіше укриття або підвальне приміщення) зайняти місце у захисній
споруді та виконувати вимоги старшого (коменданта).
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Перебуваючи у громадському місці, потрібно вислухати вказівки адміністрації
громадського місця та діяти відповідно до них (йти в зазначені сховища або укриття).
ІІІ. Якщо почули сигнал оповіщення (сирени), перебуваючи вдома:
1. Ввімкнути телевізор чи радіоприймач і уважно прослухати інформацію про
характер тривоги;
2. За можливості попередити сусідів і одиноких людей, що мешкають поруч;
3. Швидко одягнути дітей, перевірити наявність пришитих з внутрішньої
сторони одягу дітей дошкільного віку нашивок, на яких зазначено прізвище, ім’я
по батькові, адреса, вік, номери телефонів батьків;
4. Закрити вікна, вимкнути усі електричні та нагрівальні прилади, перекрити
газ, загасити печі, вимкнути світло (автоматичну коробку, рубильник тощо);
5. Взяти «тривожну валізу» (індивідуальні засоби захисту продуктів і води,
особисті документи, кишеньковий ліхтарик) та найкоротшим шляхом прямувати до
найближчої захисної споруди чи укриття.
Карта укриттів населення в місті Києві доступна у застосунках «Київ
цифровий» або за посиланням
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1nv3QreO1QS5_AmRRNLHXu7u99sK
J6JRR&ll=50.43948441581479%2C30.502664219511257&z=10
У разі відсутності в радіусі 500 м від вашого будинку захисної споруди
використовуйте для укриття підвальне приміщення під будинком.
Якщо ви почули сигнал та у вас немає можливості швидко перейти у сховище,
перейдіть до більш безпечного місця в квартирі: подалі від вікон, у коридор – під
несучі стіни, або у ванну (але закрийте рушником дзеркало).
Ні в якому разі не можна після сигналу «Повітряна тривога» залишатися в
будинках, особливо на верхніх поверхах. Чому? – читайте
https://www.facebook.com/oleksandr.polishchuk/posts/7834281316597926
У хвилини небезпеки кожному необхідно мобілізувати себе, бути
зосередженим та уважним, діяти максимально швидко.
Після завершення небезпеки штаб дає команду про відміну повітряної тривоги,
після неї можна виходити з укриття та повертатися до звичайних справ.
ІV. Підписатися на офіційні джерела інформації.
Читайте та довіряйте тільки офіційній інформації, росія працює зокрема на
інформаційному фронті.
Публікуємо перелік офіційних державних каналів для отримання інформації.
Офіс Президента України https://www.facebook.com/president.gov.ua
Генеральний штаб Збройних сил України
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
Кабінет міністрів України https://www.facebook.com/KabminUA
Міністерство освіти і науки України https://www.facebook.com/UAMON
Міністерство оборони України
https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA
Міністерство внутрішніх справ https://www.facebook.com/mvs.gov.ua
Національна поліція України https://www.facebook.com/UA.National.Police
Державна служба надзвичайних ситуацій (ДСНС)
https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA
Державна прикордонна служба України https://www.facebook.com/DPSUkraine
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Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки
https://www.facebook.com/StratcomCentreUA
Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України
https://www.facebook.com/dsszzi
Сухопутні війська ЗС України https://www.facebook.com/UkrainianLandForces
Військово-морські сили ЗСУ https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua
Територіальна оборона ЗСУ https://www.facebook.com/TerritorialDefenseForces
Щодо руху транспорту та роботи інфраструктурної галузі Міністерство
інфраструктури України https://t.me/miUkraune
Укрзалізниця https://t.me/UkrzalInfo
Украерорух https://t.me/uksatse_official
Укравтодор https://www.facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua
Міжнародний аеропорт «Бориспіль» https://www.facebook.com/airportboryspil/
Адміністрація морських портів України https://www.facebook.com/uspa.gov.ua
Державна служба України з безпеки на транспорті (ДСБТ)
https://www.facebook.com/DSBT.UA
Бережіть себе! Разом переможемо!
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ПРОТИЕПІДЕМІЧНІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАРАЖЕННЯ ГОСТРОЇ
РЕСПІРАТОРНОЇ ХВОРОБИ COVID-19, СПРИЧИНЕНОЇ КОРОНАВІРУСОМ
SARS-COV-2:
1. Викладачі та студенти щодня повинні самостійно заміряти температуру
тіла перед виходом на роботу або навчання до коледжу. Якщо під час
вимірювання виявлено температуру тіла понад 37,2о С або наявні ознаки
респіраторних захворювань, викладачі і студенти не допускаються для
викладання і навчання в приміщеннях коледжу (натомість повинні
самоізолюватися, звернутися до лікаря та організувати освітній процес
дистанційно).
2. Учасники освітнього процесу допускаються до коледжу і авдиторій
тільки за умови одягненої захисної маски/респіратора так, щоб були покриті ніс
та рот.
3. Викладачі та студенти повинні обов’язково використовувати захисні
маски в авдиторіях та усіх приміщення загального користування коледжу та
гуртожитків (вестибюлях, коридорах, сходових майданчиках, санвузлах тощо).
4. У разі відмови студентів виконувати норми, визначені МОЗ України
працівники коледжу залишають за собою право попросити студентів залишити
місце навчання.
5. Студент та викладач після зняття маски та перед її одяганням повинен
ретельно вимити руки з милом або обробити їх антисептичним засобом.
6. Студенти повинні розміщуватися в авдиторії за партами та столами в
«шаховому порядку» з дотриманням фізичної дистанції щонайменше 1,5-2 м
(перший ряд столів повинен бути вільним).
7. Викладачі та працівники коледжу зобов’язані провітрювати навчальні
авдиторії та лабораторії до початку, після завершення занять та під час перерви
з тривалістю щонайменше 10 хвилин. За сприятливих погодних умов
рекомендовано відчиняти вікна під час занять.
8. Викладач, який знаходиться у приміщенні, обов’язково повинен
використовувати засоби індивідуального захисту (захисну маску/екран тощо) та
дотримуватися дистанції до студентів та інших осіб щонайменше 1,5-2 м.
9. Викладачі та студенти під час групової роботи в навчальних
приміщеннях повинні дотримуватися між собою фізичної дистанції та обмежити
обмін роздатковими навчальними та лабораторними матеріалами тощо.
10. Учасники освітнього процесу, які мають погане самопочуття,
підвищену температуру чи інші ознаки респіраторних захворювань, не можуть
допускатися до проходження навчання чи викладання в авдиторіях, але зможуть
долучитися до дистанційного навчання.

