Додаток №1 до Правил внутрішнього
розпорядку для здобувачів вищої
освіти ТОВ «Київський інститут
сучасної психології та психотерапії»

Про дотримання здобувачами обмежень задля запобігання поширенню
коронавірусної хвороби (COVID-19)
1. У КІСПП встановлюється
розкладу.

режим навчального процесу згідно

2. Допуск до занять в аудиторії здійснюється за умови використання
засобів індивідуального захисту (респіратора або захисної маски, у
тому числі виготовлених самостійно) після проведення термометрії
безконтактним термометром.
3. Здобувачі із ознаками гострого респіраторного захворювання або
підвищеною температурою тіла понад 37,2 °С не допускаються до
навчальних занять.
4. Педагогічний склад закладу освіти перед початком занять проводить
опитування учасників освітнього процесу щодо їх самопочуття та
наявності симптомів респіраторної хвороби.
5. У разі виявлення у здобувача при знаходженні в закладі освіти ознак
гострого
респіраторного
захворювання
та/або
підвищення
температури тіла, здобувачі мають постійно знаходитись в масці до
вирішення питання щодо направлення такої особи додому чи до
закладу охорони здоров’я.
6. До прийняття відповідного рішення необхідно направити здобувача з
ознаками гострого респіраторного захворювання до спеціально
відведеного приміщення закладу освіти.
7. Особи, що перебували у контакті зі здобувачем, в якого лабораторно
підтверджено захворювання на СОVID-19, не відвідують заклад освіти
та невідкладно звертаються за медичною допомогою.
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8. У разі отримання позитивного результату тестування на SARS-CoV2
здобувача освіти:
1) здобувач освіти з позитивним результатом тестування на SARSCoV2 до закладу освіти не допускається;
2) контактні особи направляються до сімейного лікаря для
підтвердження відсутності у них SARS-CoV2;
3) якщо захворювання на СОVID-19 підтвердилося і в контактних
осіб, керівник закладу освіти може прийняти рішення про
організацію освітнього процесу за допомогою технологій
дистанційного навчання для кількох груп або закладу освіти в
залежності від наявності підтверджених випадків в одній чи кількох
групах; організувати освітній процес за допомогою технологій
дистанційного навчання для груп, як перебувають на самоізоляції
та/або переведені на дистанційне навчання.
9. У разі підозри, контакту чи хвороби на COVID-19 негайно
повідомляти про це адміністрацію.
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