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Н А К А З 

м. Харків 

28.08.2020          № 55-А 

Про організацію протиепідемічних  

заходів в гуртожитку в період 

карантину 

 

 Відповідно до постанови головного державного санітарного лікаря України 

від 04 серпня 2020 року № 48 "Про затвердження протиепідемічних заходів в 

гуртожитках в період карантину у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби 

(СОVID-19)", з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-

19) у навчальному 2020-2021 році, влаштування, утримання гуртожитку, 

здійснення діяльності з урахуванням необхідності забезпечення належних 

протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання ускладнення епідемічної 

ситуації внаслідок поширення коронавірусної хвороби (СОVID-19) 

Н А К А З У Ю: 

1. Якубу Вікторію Володимирівну, завідувача гуртожитком, призначити 

відповідальною особою за забезпечення діяльності гуртожитку, виконання 

рекомендацій, спрямованих на запобігання ускладнення епідеміологічної ситуації 

внаслідок поширення коронавірусної хвороби (СОVID-19). 

2. Індран Діані Оскарівні, інженеру з охорони праці: 

2.1. Провести цільовий інструктаж щодо дій спрямованих на дотримання 

протиепідемічних заходів у коледжі на період карантину у зв'язку поширенням 

коронавірусної хвороби (СОVID-19). дотримання правил респіраторної гігієни та 

протиепідемічних заходів з відповідальною особою, з працівниками гуртожитку. 

2.2. Провести навчання працівників щодо одягання, використання, зняття засобів 

індивідуального захисту, їх утилізації, вимог щодо дотримання протиепідемічних 

заходів. 

2.3. На вході в гуртожиток розмістити інформаційні матеріали  (плакати/банери) 

щодо профілактики коронавірусної хвороби СОVID-19. 



3. Відповідальній особі:  

3.1. Контролювати виконання 

3. 2. Забезпечити:  

3.2.1. Щоденний температурний скринінг безконтактним методом усім 

працівникам перед початком робочої зміни та особам, які проживають в 

гуртожитку. 

3.2.2. У разі виявлення працівника  з підвищеною температурою тіла понад 37,2 

°C або із ознаками гострого респіраторного захворювання, такого співробітника 

не допускати до виконання обов'язків,  рекомендувати звернутись за медичною 

допомогою до сімейного лікаря. 

3.2.3. При виявленні температури тіла понад 37,2 °C у осіб, які проживають в 

гуртожитку, таких осіб ізолювати в ізоляторі до отримання консультації 

медичного працівника. 

3.2.4. Організувати на вході до гуртожитку місця для обробки рук спиртовими 

антисептиками. 

3.2.5. На робочому місці сторожа встановити захисний екран (щиток, окуляри). 

3.2.6. Організувати постійну наявність рідкого мила, антисептиків та паперових 

рушників в санвузлах загального користування. 

3.2.7.  Організувати вологе прибирання місць загального користування. 

3.2.8. Організувати дезінфекцію поверхонь з якими контактують мешканці 

гуртожитку кожні 3-4 години, повторювати процедуру у будь-який час при 

забрудненні. 

3.2.9. Встановити контейнери біля входу в гуртожиток, коридорах та санвузлах. 

3.2.10. Організувати централізований збір  та утилізацію використаних засобів 

індивідуального захисту (захисні маски, респіратори, гумові рукавички, захисні 

щитки), паперових серветок в окремі контейнери/урни (картонні або пластикові), 

з кришками та поліетиленовими пакетами, з подальшою утилізацією: 

поліетиленові пакети з контейнерів, у яких зібрано використані засоби 

індивідуального захисту (захисні маски. респіратори, гумові рукавички, захисні 

щитки), замінювати після заповнення або за графіком, щільно зав'язувати 

(рекомендується використовувати додатковий пакет для надійності зберігання 

використаних засобів індивідуального захисту) та наносити маркування 

(«використані засоби індивідуального захисту»), згідно з укладеними угодами на 

вивіз твердих побутових відходів. 

3.2.11. Щоденно здійснювати дезінфекцію контейнерів, картонні контейнери 

одноразового використання після використання підлягають утилізації. 

3.2.12. Створити необхідні умови для дотриманням працівниками правил 

особистої гігієни (рукомийники, мило рідке, паперові рушники (або 

електросушарки для рук), антисептичні засоби для обробки рук тощо). 



4. Забусовій Надії Михайлівні, вихователю гуртожитку:                

 4.1. Проводити роз'яснювальну роботу з персоналом та мешканцями гуртожитку 

щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення симптомів 

коронавірусної хвороби (СОVID-19) серед персоналу або здобувачів освіти. 

4.2. Контролювати  за використанням засобів індивідуального захисту 

проживаючими в місцях загального користування та при переміщенні 

приміщеннями гуртожитку (поза кімнатою). 

4.3. Не допускати проведення масових зборів в закритих приміщеннях. 

5. Працівникам гуртожитку: 

5.1. Користуватися засобами індивідуального захисту із розрахунку 1 захисна 

маска на 3 години роботи. Після кожного зняття засобів індивідуального захисту 

та перед одяганням чистих засобів індивідуального захисту, працівник повинен 

ретельно вимити руки з милом або обробити антисептичним засобом не рідше 

одного разу на три години. 

5.2. Утримуватись від контакту з особами, які мають симптоми респіраторних 

захворювань. 

5.3. Самоізолюватися у разі виникнення симптомів  респіраторних захворювань. 

6. Завідувач гуртожитку, вихователь, сторож  при виявленні осіб, які проживають 

в гуртожитку, симптомів гострого респіраторного захворювання або підвищеної 

температури: 

6.1. Невідкладно повідомляти адміністрацію коледжу та заклад охорони здоров'я 

та вживати  невідкладні заходи щодо недопущення розповсюдження 

коронавірусної хвороби СОVID-19 у гуртожитку. 

6.2. Особу з симптомами та осіб, які спільно проживають з нею, ізолюють до 

отримання консультації медичного працівника. 

7. Особам, які знаходяться на самоізоляції в приміщеннях гуртожитку,  Лях 

Володимиру Васильовичу, заступнику директора з адміністративно-господарської 

роботи, організувати з дотриманням необхідних протиепідемічних заходів: 

- медичне спостереження; 

- доставку медикаментів; 

- доставку харчових продуктів; 

- доставку особистих речей; 

- доставку засобів гігієни; 

 8. Обмежити доступ до гуртожитку сторонніми особами. 

 9. Відповідальність за організацію та виконання протиепідемічних заходів 

залишаю за собою. 

 

 

Директор коледжу               підписаний         Г.І. Филипенко 


