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На виконання Постанови
Головного державного
санітарного лікаря України
від 23 квітня 2021 року № 4
Відповідно до статті 40 Закону України "Про забезпечення санітарного
та епідемічного благополуччя населення", на виконання пункту 4 постанови
Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236 "Про
встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних
заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби СОУШ -19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2"
та з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СОУГО-19)
Н А К А З У

Ю :

1. Заступникам
директора,
керівникам
структурних
підрозділів
забезпечити:
1.1. щоденний
контроль за проведення
освітнього
процесу з
дотриманням протиепідемічних заходів;
1.2. проведення роз'яснювальної роботи з персоналом та здобувачами
освіти щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на
виявлення симптомів коронавірусної хвороби (СОУГО-19) серед персоналу
або здобувачів освіти;
1.3. виконання алгоритму дій на випадок надзвичайної ситуації,
пов'язаної з реєстрацією випадків захворювання на коронавірусну хворобу
(СОУГО-19) серед здобувачів освіти та працівників Коледжу (Додаток 1);
1.4. недопущення до роботи персоналу, визначеного таким, який
потребує самоізоляції відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони
здоров'я;
1.5. проведення
інструктажу для працівників щодо запобігання
поширенню коронавірусної інфекції (СОУГО-19), дотримання правил
респіраторної гігієни та протиепідемічних заходів.
2. Керівникам структурних підрозділів контролювати допуск до роботи
персоналу Коледжу та здобувачів освіти за умови використання засобів
індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що

закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених
проведення термометрії безконтактним термометром.

самостійно,

після

3. Адміністративно-господарській службі з метою виконання щоденних
санітарно-епідемічних заходів для підтримки в належному санітарнотехнічному стані приміщень навчального корпусу та гуртожитку Коледжу
контролювати:
3.1. централізований
збір використаних засобів
індивідуального
захисту;
3.2. робочий стан місць для обробки рук антисептичними засобами;
3.3. раціональне використання запасних виходів із закладу освіти;
3.4. наявність в необхідній кількості (враховуючи розпорядження
керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації регіонального
рівня, яка відноситься до категорії «Медико-біологічні НС» код 20713
«Надзвичайна ситуація, пов’язана з епідемічним спалахом небезпечних
інфекційних хвороб» від 18 травня 2020 року № 45 «Про затвердження
Особливого порядку проведення профілактичних і протиепідемічних у тому
числі дезінфекційних та інших заходів у закладах дошкільної, загальної
середньої, вищої, позашкільної освіти (Регламент відновлення освітнього
процесу у закладах освіти міста Києва та режиму їх роботи після зняття
карантинних обмежень) миючих, дезінфікуючих засобів, спецодягу,
господарського інвентаря, захисних масок (респіраторів), рукавичок, засобів
особистої гігієни тощо;
3.5. графіки вологого прибирання, провітрювання приміщень;
3.6. гігієнічну та санітарну обробку приміщень навчального корпусу та
гуртожитку, дезінфікування бактерицидними лампами приміщень.
4. Завідувачам відділень провести аналіз контингенту студентів
академічних груп та розподілити здобувачів освіти з наповненістю
навчальних кабінетів під час проведення занять, не перевищуючи 50% при
забезпеченні максимальної дистанції між здобувачами освіти та організувати
навчання окремих категорій студентів, відповідно наданих заяв, у
дистанційному режимі (індивідуальний графік).
5. Службі охорони забезпечити обмеження доступу до навчального
корпусу та гуртожитку сторонніх осіб. Проводити ретельну перевірку на
наявність температури і респіраторних симптомів, після чого надавати дозвіл
на вхід в будівлі з дотриманням усіх вимог особистого протиепідемічного
захисту (маска, рукавички, дотримання дистанції тощо).
6. Довести даний наказ до відома усіх учасників освітнього процесу та
оприлюднити на офіційному сайті Коледжу.
7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор Коледжу

Ганна Щ УЦЬКА

