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Міністерство освіти і науки України 

Житомирський національний агроекологічний університет 

Будівельний коледж 

 

Н А К А З 

 

від 05 серпня 2020 року                м. Житомир                                   № 57-АГ 

 

Про виконання Тимчасових рекомендацій  

щодо організації протиепідемічних заходів  

у навчальних корпусах і гуртожитках  

коледжу в період карантину та призначення 

відповідальних осіб 

 

З метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та 

здійснення діяльності коледжу з урахуванням «Тимчасові рекомендації щодо 

організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в 

зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», затверджених МОЗ 

України та головним державним санітарним лікарем України від 30 липня 2020 

року №42 та «Тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних 

заходів в гуртожитках на період карантину в зв’язку поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19)», затверджених МОЗ України та головним 

державним санітарним лікарем України від 04 серпня 2020 року №48 

НАКАЗУЮ: 
1. Призначити відповідальними особами щодо виконання вище 

названих рекомендацій, а саме: 

1.1.  Поліщука А.Ю., заступника директора з АГР, відповідальним за 

загальне виконання і щоденний контроль виконання Тимчасових рекомендацій 

у коледжі. 

1.2.  Лук’янчуку Ю.В., інженеру з охорони праці, за додержанням у 

підрозділах коледжу чинного законодавства, інструкцій з охорони праці, 

виробничої санітарії тощо. 

1.3.  Білецьку Т.С., фельдшера коледжу, за проведення роз’яснювальної 

роботи щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення 

симптомів короновірусної хвороби серед працівників та студентів коледжу.  

1.4.  Лашевич Л.К., зав. господарством, за виконання Тимчасових 

рекомендацій і щоденний контроль дотримання працівниками і студентами 

коледжу вимог рекомендацій у навчально-адміністративному корпусі №1. 

1.5.  Лаврик Т.С., зав. господарством, за виконання Тимчасових 

рекомендацій і щоденний контроль дотримання працівниками і студентами 

коледжу вимог рекомендацій у навчально-лабораторному корпусі №2. 

1.6.  Невмержицьку Т.В., зав. гуртожитком №1, за виконання 

Тимчасових рекомендацій і щоденний контроль дотримання працівниками і 

студентами коледжу вимог рекомендацій у гуртожитку №1. 
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1.7.  Ворошилову Т.Б., зав. гуртожитком №2, за виконання Тимчасових 

рекомендацій і щоденний контроль дотримання працівниками і студентами 

коледжу вимог рекомендацій у гуртожитку №2. 

2. Відповідальним особам, визначених у пункті 1 цього наказу,  

забезпечити: 

2.1.  Щоденний контроль за виконанням Тимчасових рекомендацій; 

2.2.  Проведення роз'яснювальної роботи з працівниками та студентами 

щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення 

симптомів коронавірусної хвороби (COVID-19) серед персоналу та студентів; 

2.3.  Розробку алгоритмів дій на випадок надзвичайної ситуації, 

пов'язаною з реєстрацією випадків захворювання на коронавірусну хворобу 

(COVID-19) серед студентів та працівників коледжу; 

2.4.  Недопущення до роботи працівника, визначеного таким, який 

потребує самоізоляції відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони 

здоров'я. 

2.5.  Вхід до приміщень коледжу і гуртожитків та допуск до роботи 

працівників коледжу здійснювати за умови використання засобів 

індивідуального захисту (респіратора або захисної маски, у тому числі 

виготовлених самостійно) після проведення термометрії безконтактним 

термометром.  

2.6.  У санітарних кімнатах забезпечити наявність рідкого мила, 

антисептичних засобів для рук та паперових рушників (або електросушарок для 

рук). Використання багаторазових рушників заборонено. 

2.7.  Після проведення занять у кінці робочого дня проводити очищення 

і дезінфекцію поверхонь (в тому числі дверних ручок, столів, місць для сидіння, 

перил тощо). 

2.8.  Забороняється допуск до коледжу батьків або супроводжуючих 

осіб, крім осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю. 

2.9.  На вході до всіх приміщень коледжу організовати місця для 

обробки рук антисептичними засобами. Місця для обробки рук позначати 

яскравим вказівником про правила та необхідність дезінфекції рук (банер, 

наклейка, тощо). 

3. Маєвській Г.П., заступнику директора з навчальної роботи: 

3.1. Пересування здобувачів освіти між навчальними кабінетами, 

аудиторіями мінімізувати. 

3.2. Забезпечити проведення занять з окремих предметів на відкритому 

повітрі. 

4. Викладачам коледжу:  

4.1. Перед початком занять проводить опитування студентів щодо їх 

самопочуття та наявності симптомів респіраторної хвороби.  
В разі виявлення ознак гострої респіраторної хвороби, за відсутності батьків, 

студентів направляти до фельдшера коледжу для тимчасової ізоляції в 

спеціально відведеному приміщенні коледжу, інформувати кураторів груп, 

батьків (інші законні представники), а також приймається узгоджене рішення 

адміністрацією коледжу щодо направлення студента до закладу охорони 

здоров'я.  
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4.2. Після кожного навчального заняття проводити провітрювання 

аудиторій впродовж не менше 10 хвилин. 

4.3. До відома, що захисні маски можуть не використовуватися під час 

проведення занять у навчальних приміщеннях. Під час пересування 

приміщеннями коледжу використання захисних масок є обов'язковим. 

5. Встановити маршрут руху (входу) студентів до навчальних 

корпусів:  

5.1. Для студентів, які проживають у гуртожитках, через запасні двері з 

двору. 

5.2. Для інших студентів, через вхідні двері до навчально-

адміністративного корпусу №1. 

6. Балюк Г.В. та Ревуцькій Ю.Б., черговим навчально-

адміністративного корпусу, посилити пропускний режим до коледжу, суворо 

дотримуватись вимог Тимчасових рекомендацій щодо пропуску працівників, 

студентів та відвідувачів у НАК №1. 

7. Виговській А.В., Котелянець Л.С., Лук’янчук К.В.,  Растризі В.І., 

Ткачук Г.С.,  Гущі Т.В.,  Кулаківській Н.І.,  Туровській О.В.,   Целуйко Н.А., 

Шимко Л.Б., черговим гуртожитків, посилити пропускний режим до 

гуртожитків, влючаючи обмеження входу до гуртожитків осіб, які в них не 

проживають, суворо дотримуватись вимог Тимчасових рекомендацій щодо 

пропуску працівників, студентів та відвідувачів у гуртожитки. На робочому 

місці черговим (вахтерам) гуртожитку використовувати захисний щиток або 

окуляри. 

Призначити чергових навчально-адміністративного корпусу та гуртожитків  

відповідальними особами, які проводять щоденний температурний скринінг 

безконтактним методом усім працівникам перед початком робочої зміни та 

особам, які проживають у гуртожитках. 

Працівники, в яких при проведенні темперного скринінгу виявлену 

температуру тіла понад 37.2 С або ознаки респіраторних захворювань не 

допускаються до виконання обов'язків. 

При виявлені температури тіла понад 37.2 С у осіб, які проживають у 

гуртожитку, такі особи піддягають ізоляції в ізоляторі до отримання 

консультації медичного працівника. 

8. Невмержицькій Т.В. та Ворошиловій Т.Б., зав. гуртожитками, 

забезпечити: 

8.1. Дотримання виконання мешканцями гуртожитків «Тимчасові 

рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів в гуртожитках на 

період карантину в зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)»; 

- підготувати місця для ізоляції студентів, які мешкають у 

гуртожитках, з ознаками гострих респіраторних захворювань; 

- запровадити у гуртожитках коледжу належний санітарно-

гігієнічний режим, проводити відповідні дезінфекційні заходи в місцях 

цілодобового перебування студентів; 

- забезпечити проведення технічними працівниками комплексу робіт 

щодо підтримання функціонування гуртожитків та температурного режиму у 

приміщеннях; 
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- постійну наявність рідкою мила, антисептиків та паперових 

рушників в санвузлах загального користування; 

- вологе прибирання місць скупчення проживаючих; 

- дезінфекцію поверхонь з якими контактують відвідувачі, у всіх 

громадських та службових зонах (столи, стільці, ручки дверей, роздягальні, 

сходи, перила тощо) кожні 3-4 години, повторювати процедуру у будь-який час 

при забрудненні; 

- централізований збір використаних засоби індивідуального захисту, 

паперових серветок в окремі контейнери урни з кришками та одноразовими 

поліетиленовими пакетами з подальшою утилізацією; 

- розміщення додаткових контейнерів урн для засобів 

індивідуального захисту, паперових серветок в місцях загального користування 

(холах, коридорах тощо): 

- контроль за використанням засобів індивідуального захисту 

проживаючими в місцях загального користування та при переміщенні 

приміщенням гуртожитку (поза кімнатою); 

- обмеження масових зборів працівників, студентів та інших осіб які 

проживають у гуртожитку в закритих приміщеннях. 

8.2. При вході до гуртожитку або окремих його приміщень: 

- розмістити інформаційні матеріали щодо профілактики 

короновірусної  хвороби COVID-19; 

- організувати на вході до гуртожитку місця для обробки рук 

спиртовмісними антисептиками з концентрацію активно діючої речовини понад 

60% для ізопропілового спирту та монад 70% для етилового спирту. Розмістити 

яскравий вказівник про необхідність дезінфекції рук (банер, наклейка, вказівник 

тощо). 

9. Невмержицькій Т.В. і Ворошиловій Т.Б., зав. гуртожитками, та 

Білецькій Т.С., фельдшеру коледжу, при наявності у осіб, які проживають у 

гуртожитку симптомів гострого респіраторного захворювання або підвищення 

температури діяти згідно пунктів 7-15 «Тимчасові рекомендації щодо 

організації протиепідемічних заходів в гуртожитках на період карантину в 

зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», затверджених МОЗ 

України та головним державним санітарним лікарем України від 04 серпня 2020 

року №48. 

10. Лук’янчуку Ю.В., інженеру з охорони праці та Білецькій Т.С., 

фельдшеру коледжу, організувати:  

10.1.  Інформування студентів та співробітників коледжу щодо заходів 

запобігання поширення коронавірусу COVID-19, проявів хвороби і дій у 

випадку захворювання, розміщення відповідної інформації на сайті коледжу та 

дотримання правил респіраторної гігієни та протиепідемічних заходів. 

10.2.  Провести навчання працівників щодо одягання, використання, 

зняття засобів індивідуального захисту, їх утилізації, контроль за виконанням 

цих вимог. 

11. Білецькій Т.С., фельдшеру коледжу: 
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11.1.  Провести розміщення в будівлях коледжу інформації 

(плакатів/банерів) про необхідність дотримання респіраторної гігієни та етикету 

кашлю. 

11.2.  Провести інструктажі для чергових вахтерів навчально-

адміністративного корпусу та гуртожитків про правильне проведення 

температурного скринінгу безконтактним методом. 

12. Працівники та студенти коледжу зобов'язані: 

- регулярно мити руки з милом або обробляти їх спиртовмісними 

антисептиками не рідше одного разу на 3 години; 

- утримуватися від контакту з особами, які мають симптоми 

респіраторних захворювань;  

- самоізолюватися у разі виникнення симптомів респіраторних 

захворювань. 

13. Поліщуку А.Ю., заступнику директора з АГР, забезпечити: 

13.1. Необхідні умови для дотриманням працівниками правил особистої 

гігієни (рукомийники, мило рідке, паперові рушники, антисептичні засоби для 

обробки рук тощо). 

13.2. Медичний пункт коледжу необхідними засобами та обладнанням 

(дезінфекційними, в тому числі антисептичними засобами для обробки рук, 

засобами особистої гігієни та індивідуального захисту). 

13.3. На території коледжу розмістити контейнери (урни) з кришкою та 

поліетиленовими пакетами з чіткою яскравою відміткою «Використані маски та 

рукавички» для використаних масок, паперових серветок, з подальшою 

утилізацією згідно з укладеними угодами на вивіз твердих побутових відходів. 

13.4. Цей наказ довести до відома: 

 технічних працівників і службовців на їх нараді – 26.08.2020 року; 

 педпрацівників на засіданні педради – 31.08.2020 року. 

14. Гаврилюку А.М., головному бухгалтеру, передбачити кошти для 

придбання і забезпечення засобами індивідуального захисту (захисні маски або 

респіратори, одноразові рукавички), особистої гігієни (мило рідке, паперові 

рушники, антисептичні засоби для обробки рук тощо).  

15. Медушевській Л.В., зав. канцелярією, ознайомити осіб, вказаних у 

наказі, під підпис. 

16. Контроль за виконанням наказу покласти на: п. 4  на Маєвську Г.П., 

заступника директора з навчальної роботи;  п.п. 2, 5, 6, 7 на Поліщука А.Ю., 

заступника директора з АГР; п.п. 8, 9, 11 на Каблова А.В., заступника директора 

з виховної роботи та п.п. 1, 3, 10, 13, 14, 15 лишаю за собою. 

 

       В.о. директора                     /підпис існує/              В.Л. Ксюковський 

 
 


