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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КАМ'ЯНСЬКИЙ КОЛЕДЖ Ф ІЗИЧНОГО В И Х О В А Н Н Я 

Н А К А З 

20^/Рр . м. Кам'янське » 

Про організацію протиепідемічних 

заходів на період карантину 

Відповідно до ст. 40 Закону України «Паро забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення», на виконання постанови Головного 

державного санітарного лікаря України від 22.08.2020 р. № 50 «І Іро 

затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину 

у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби СОУЮ-19», 

НАКАЗУЮ: 

1. Дозволити допуск до навчального корпусу викладачам та співробітникам 

здійснювати тільки через центральний вхід коледжу. Температурний 

скринінг усім працівникам здійснювати медичній сестрі САЛІМОН В.М. 

особисто. 

Якщо при проведенні температурного скринінгу буде виявлено 

температуру тіла понад 37,2 ОС або ознаки респіраторних захворювань, 

працівник не допускаються до роботи з рекомендаціями звернутись за 

медичною допомогою до сімейного лікаря. 

При появі підвищеної температури тіла понад 37,2 ОС або ознак сострого 

респіраторного -захворювання вдома, працівник повідомляє свого 

безпосереднього керівника та не виходить на роботу, одночасно 

звертаючись за медичною допомогою. 

2. Дозволити допуск до навчального корпусу студентів І курсу здійснювати 

тільки через запасний вхід № 1. Температурний скринінг студентам І кусу 

здійснювати діловоду коледжу ГАВРИЛОВІИ Т.Ю. особисто. 

3. Дозволити допуск до навчального корпусу студентів II курсу здійснювати 

тільки через запасний вхід 3 2. Температурний скринінг студентам II кусу 

здійснювати секретарю друкарці ОКУНСВІИ О.В. особисто. 

4. Дозволити допуск до навчального корпусу студентів III курсу здійснювати 

тільки через запасний вхід № 3. Температурний скринінг студентам III 

кусу здійснювати секретарю друкарці ВОРОН Н.В. особисто. 

5. Дозволити вхід до приміщень коледжу працівникам, викладачам та 

студентам при наявності захисної маски або респіратора. Захисні маски 

можуть не використовуватися під час проведення занять в навчальних 



приміщеннях. Під час пересування приміщеннями коледжу використання 

масок є обов'язковим. 

6. У разі віднесення Дніпропетровського регіону до «помаранчевого» рівня 

епідемічної небезпеки, педагогічним працівникам в процесі викладання 

навчальної дисципліни рекомендовано використовувати захисні щитки. 

Багаторазовий захисний щиток використовується та дезінфікується 

відповідно до інструкції виробника. 

7. Забороняється допускати до коледжу батьків або супроводжуючих осіб, 

крім осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю. 

8. Медичній сестрі коледжу САЛІМОН В.М. та заступнику директора з АГР 

ДЕРЮГІФНІЙ Т.Ф. на входах до учбового корпусу коледжу розмістити 

інформаційні матеріали щодо профілактики коронавірусної хвороби 

СОУГО-19. 

9. Керівникам структурних підрозділів ГОВОРУСІ О.О., ДЕРЮГІНІЙ Т.Ф., 

КАРПОВІЙ О.Ф., ТОНКОНОГУ В.М. провести роз'яснювальну роботу з 

працівниками коледжу щодо індивідуальних заходів профілактики та 

реагування на виявлення симптомів коронавірусної хвороби СОУЮ-19 

серед працівників. 

10.Заступнику директора з ВР ТОНКОНОГУ В.М. забезпечити проведення 

кураторами навчальних груп під час першої виховної години 

роз'яснювальної роботи з здобувачами освіти щодо індивідуальних 

заходів профілактики та реагування на виявлення симптомів 

коронавірусної хвороби СОУШ-19 серед студентів. 

11.Заступнику директора з АГР ДЕРЮГІНІЙ Т.Ф., завідуючий 

господарством ПИЛИПЕНКО Л.О. організувати місця для обробки рук на 

всіх входах до коледжу спиртовмісними антисептиками з концентрацією 

активно діючої речовини понад 60% для ізопропілового спирту та понад 

70% для етилового спирту. Місця для обробки рук позначити яскравим 

вказівником про правила та необхідність дезінфекції рук. 

12.Заступнику директора з АГР ДЕРЮГІНІЙ Т.Ф. забезпечити: 

- постійну наявність рідкого мила та паперових рушників в санвузлах 

загального користування; 

- раціональне використання запасних виходів із коледжу, використання 

розмітки на підлозі для полегшення організації двостороннього руху 

коридорами; 

- вологе прибирання учбових, службових та інших приміщень коледжу; 

- дезінфекцію поверхонь з якими контактують студенти та працівники 

коледжу в учбових та службових зонах (столи, учбові столи, стільці, 

ручки дверей, роздягальні, сходи тощо); 

- розміщення контейнерів, урн для засобів індивідуального захисту 

(холах, коридорах, тощо) та централізований збір використаних 

засобів індивідуального захисту паперових серветок в окремі 

контейнери, урни з кришками та одноразовими поліетиленовими 

пакетами з подальшою утилізацією. 



13.Обмежити проведення масових заходів в закритих приміщеннях (окрім 

заходів ^ необхідних для функціонування коледжу - проведення 

педагогічних, адміністративних, методичних рад, конкурсних комісій, 

загальних зборів трудового колективу тощо). 

14.Завідувачу відділенням КОВЖИЖИНІЙ Н.М. до 31.08.2020 р. розробити 

маршрут руху здобувачів освіти (задіяти всі можливі входи в приміщення 

закладу) та скласти графік "за яким відбувається допуск студентів до 

коледжу. 

15.Викладацькому складу коледжу перед початком занять проводити 

опитування учасників освітнього процесу щодо їх самопочуття га 

наявності симптомів гострої респіраторної хвороби (ГРХ), після кожного 

навчального заняття проводити провітрювання не менше 10 хвилин. 

В разі виявлення ознак ГРХ, за відсутності батьків, студенти тимчасово 

ізолюються (каб.113), куратор навчальної групи інформує батьків (інших 

законних представників) та приймається узгоджене 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. 

16.У разі підтвердження випадку коронавірусної хвороби СОУІО-19 в одного 

з студентів, всі інші студенти відповідної групи визнаються такими, що 

потребують самоізоляції, та повинні вживати заходів, передбачених 

галузевими стандартами в сфері охорони здоров'я. 

17. Працівникам коледжу регулярно мити руки з милом та обробляти їх 

спиртовмісними антисептиками не рідше одного разу за 3 години та після 

кожного зняття засобів індивідуального захисту та перед одягненням 

чистих засобів індивідуального захисту, носити захисні маски, 

утримуватися від контакту з особами, які мають симптоми респіраторних 

захворювань, самоізолюватися у разі виникнення симптомів 

респіраторних захворювань. 

18.Інженеру комп'ютерних систем СНУРНІЦИНУ С.А. до 31.08.2020 р. 
розмістити скановану копію наказу на офіційному сайті коледжу. 

19.Керівникам структурних підрозділів ГОВОРУСІ О О 

ТОНКОНОГУ В.М., ДЕРЮГІНІЙ Т.Ф., КАРПОВІЙ О Ф БОРИСОВУ 

М.А., ДЕРУНУ В.І., Ш А П О В А Л М.П., САВІЧЕВІЙ В.Л. довести зміст 

наказу до відома працівників коледжу. 

20.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

Директор коледжу 


