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Про додаткові заходи на період карантину
в умовах поширення коронавірусної хвороби
СОУІО-19

На виконання Постанови головного державного санітарного лікаря
України від 26 серпня 2021 № 9 «Про затвердження протиепідемічних заходів
у закладах освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної
хвороби (СОУГО-19) та з метою запобігання поширенню коронавірусної
хвороби СОУЮ-19 в Житомирському медичному інституті Житомирської
обласної ради
НАКАЗУЮ:
1. Призначити проректора з соціально-гуманітарного розвитку та
міжнародного співробітництва Горай О.В. уповноваженою особою в інституті
за забезпечення порядку дій у випадку виявлення осіб з ознаками гострої
респіраторної хвороби та відповідальною за вакцинацію.
2. Проводити щоденний контроль за виконанням протиепідемічних
заходів в інституті.
Відповідальні: Горай О.В.

3. Проводити роз'яснювальну роботи з персоналом та здобувачами
освіти щодо питань вакцинації, дотримання правил респіраторної гігієни
та протиедемічних заходів, індивідуальних заходів профілактики та
реагування на виявлення симптомів коронавірусної хвороби (СОУЮ-19)
серед учасників освітнього процесу.
Відповідальні: Керівники структурних підрозділів, куратори груп.

4. Розробити алгоритм дій на випадок надзвичайної ситуації,
пов'язаною з реєстрацією випадків захворювання на коронавірусну
хворобу (СОУЮ-19) серед здобувачів освіти та працівників закладу
освіти.
Відповідальні: Горай О.В., Піскарьова А.І.

5. Допуск до роботи персоналу закладу здійснювати за умови
використання засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або
захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених
самостійно.
Виконавці: чергові інституту, гуртожитку.
Відповідальні: Волинець С. В.

6. Розробити та затвердити графік та маршрути руху здобувачів освіти із
із залученням всіх можливих входів в приміщення закладу.
Відповідальні: Горай О.В., Піскарьова А.І.

7. Використовувати захисні маски під час пересування приміщеннями
закладу освіти. Довести до відому, що засоби індивідуального захисту можуть
не використовуватись під час проведення занять у навчальних приміщеннях.
Відповідальні: Навчально-методичний відділ , завідувачі відділень, куратори
груп.

8. Забезпечити мінімізоване пересування здобувачів освіти між
навчальними кабінетами, аудиторіями, зокрема, шляхом проведення занять
впродовж дня для однієї і тієї ж групи в одній і тій самій аудиторії.
Відповідальні: Навчально-методичний відділ.

9. Щоденно викладачам забезпечити виявлення студентів з ознаками
хвороби і повідомляти інформацію про стан здоров’я завідувача відділення чи
відповідальну особу (проректора з соціально-гуманітарних питань та
міжнародного співробітництва Горай О.В. та директора коледжу Піскарьову
А.І.).
Відповідальний: Завідувачі відділень, куратори груп.

10. Проводити після кожного заняття провітрювання впродовж не менше
10 хвилин, профілактичну дезінфекцію поверхонь, муляжів дезінфікуючими
засобами, дозволеними до застосування МОЗ України в умовах поширення
СОУЮ-19.
Відповідальний: Волинець С. В.

11.
Забезпечити централізований збір та утилізацію використаних
засобів індивідуального захисту.
Відповідальний: Волинець С. В.

12. У випадку підтвердження зараження у студента, співробітника
інституту СОУЮ-19 адміністрації інституту запровадити карантинні заходи
згідно з приписом головного санітарного лікаря України. У приміщенні, де
знаходився хворий студент, викладач/працівник, провести поза графіком
провітрювання та дезінфекцію поверхонь.
Відповідальний: Горай О.В., Піскарьова А.І., Волинець С.В.

13. Особам, що перебували у контакті з особою, в якої лабораторно
підтверджено захворювання на СОУЮ-19, не відвідувати інститут, негайно
повідомити навчально-методичний відділ (відділ кадрів) та невідкладно
звернутися за медичною допомогою до сімейного лікаря з метою своєчасного
діагностування СОУЮ-19.
Відповідальний: Горай О.В., Піскарьова А.І.

14. Викладачам та іншим працівникам інституту, що перебували у
контакті з особами, в яких лабораторно підтверджено захворювання на
COVID- 19, не виходити на роботу та невідкладно звернутися за медичною
допомогою.
Відповідальний: Керівники структурних підрозділів.

15. Обмежити скупчення та пересування мешканців гуртожитку.
Проводити щоденний моніторинг стану здоров’я мешканців гуртожитку та
доповідати проректору з соціально-гуманітрних питань та міжнародного
співробітництва Горай О.В.
Відповідальний: Кондратюк І К, Товкач Г. L, вихователі.

16. У разі виявлення у студента, який проживає у гуртожитку, ознак
гострого респіраторного захворювання та/або підвищення температури тіла,
необхідно направити його до ізолятора гуртожитку.
Відповідальний: Горай О.В., Піскарьова А.І., Роговська К.В.

17. Визнати таким, що втратив чинність наказ № 75 від 11 вересня 2020

року.
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