
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
КАМ'ЯНСЬКИЙ КОЛЕДЖ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

Н А К А З 

О/ , 2 р . м. Кам'янське № 

Про організацію освітнього 
процесу з 25 січня 2021 р. 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 р. 
№ 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-
2» та рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо організації 
освітнього процесу з 25.01.2021 р. з метою запобігання поширенню 
коронавірусної хвороби (СОУГО-19) під час освітнього процесу у коледжі 

НАКАЗУЮ: 

1. Здобувачам освіти продовжити навчання в очному форматі з 25 січня 2021 р. 

2. Головам циклових комісій САВІЧЕВІЙ В.Л., ШАПОВАЛ М.П., 
БОРИСОВУ М.А., ДЕРУНУ В.І. та керівнику фізичного виховання 
ХАСАМУТДІНОВУ Т.Х. забезпечити організацію освітнього та 
тренувального процесу, виконання навчального плану та програм 
навчальних дисциплін на відповідних комісіях. 

3. Завідувачу відділенням КОВЖИЖИНІЙ Н.М. здійснювати облік очно 
проведених занять у відомостях обліку годин навчальної роботи викладача. 

4. 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 °С 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 °С або ознак гострого 
респіраторного захворювання вдома, працівник повідомляє свого 
безпосереднього керівника та не виходить на роботу, одночасно звертаючись 
за медичною допомогою. 

5. Допуск до навчального корпусу студентів І курсу здійснювати тільки через 
запасний вхід № 1. Температурний скринінг студентам 1 курсу здійснювати 
бібліотекару коледжу НАЗАРЕНКО І.В. особисто. 

6. Допуск до навчального корпусу студентів II курсу здійснювати тільки через 
запасний вхід № 2. Температурний скринінг студентам II курсу бібліотекару 
коледжу ШАРІЙ Т.Й. особисто. 



7. 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. 

8. Забороняється допускати до коледжу батьків або супроводжуючих осіб, крім 
осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю. 

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 СОУГО-19 
серед працівників. 

10.Заступнику директора з ВР ТОНКОНОГУ В.М. забезпечити проведення 
кураторами навчальних груп роз'яснювальної роботи зі здобувачами освіти 
щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення 
симптомів коронавірусної хвороби СОУГО-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.Заборонити у коледжі масові заходи (вистави, свята, концерти) за участю 
студентів з більш ніж однієї групи та за присутності глядачів (відвідувачів). 

14. Викладацькому складу коледжу перед початком занять проводити 
опитування учасників освітнього процесу щодо їх самопочуття та наявності 



симптомів гострої респіраторної хвороби (ГРХ), після кожного навчального 
заняття проводити провітрювання не менше 10 хвилин. 

15.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 СОУГО-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 25.01.2021 р. 
розмістити скановану копію наказу на офіційному сайті коледжу. 

19.Діловоду коледжу довести зміст наказу до працівників коледжу. 

20.Контроль за виконанням залишаю за собою. 

Директор коледжу Віктор ЧИБІСОВ 

Говоруха 


