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Н А К А З 
 

від 23 вересня 2021р. № 34-з  

 

Про заходи щодо організації  

освітньої діяльності в умовах  

адаптивного карантину 

 

Відповідно до рішення позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, Протокол № 35 від 21.09.2021 р., згідно постанови 

Кабінету міністрів України «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 09.12.2020 р. № 1236 (зі змінами), 

пояснень  Міністерства освіти і науки України,  опублікованих на офіційному сайті Міністерства освіти 

і науки України  від 22.09.2021 р., з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби 

COVID-19 в коледжі, 

НАКАЗУЮ: 

1. Всім працівникам Маріупольського медичного фахового коледжу ознайомитися з поясненнями 

Міністерства освіти і науки України,  опублікованих на офіційному сайті Міністерства освіти і науки 

України  від 22.09.2021 р., ( примірник знаходиться у методичному кабінеті). 

1.1. Взяти до уваги: працівники коледжу не мають права розголошувати відомості щодо хворого 

на COVID-19 або особи з підозрою на захворювання (крім випадків, передбачених чинним 

законодавством) задля збереження лікарської таємниці, недопущення стигмації, булінгу. 

2. Розмістити на офіційній сторінці коледжу алгоритми: 

- алгоритм дій у випадку виявлення ознак гострого респіраторного захворювання у здобувана 

освіти; 

- алгоритм дій у випадку підтвердження коронавірусної хвороби (COVID-19) у здобувана освіти; 

    - алгоритм дій у випадку виявлення ознак гострого респіраторного захворювання у працівника 

закладу освіти (далі - працівник); 

- алгоритм дій у випадку лабораторного підтвердження (методом ПЛР) випадку захворювання 

на коронавірусну інфекцію (COVID-19) працівника закладу освіти. 

Термін: до 23.09.2021 

3. Кураторам академічних груп 

3.1. Визначити в групі особу з числа студентів, яка буде відповідати за ведення журналу 

термометрії. 
3.2. Проводити постійно бесіди із здобувачами освіти щодо дій в умовах адаптивного карантину, 

попередження захворювання на грип та ГРВІ (в.т.ч. COVID-19), вакцинації  
Термін: щотижня 

3.3. Забезпечувати інформування батьків здобувачів освіти або їхніх законних представників про 
зміни в організації освітнього процесу, виявлення ознак хвороби у здобувача освіти, прийняття 
узгодженого рішення щодо направлення до закладу охорони здоров’я, рекомендації самоізоляції хворих 
на коронавірусну хворобу (COVID-19) та контактних із хворими тощо. 



4. Завгоспу коледжу Алексєєвій А.О. 

4.1. Систематично оновлювати розрахунки потреби закладу освіти в миючих та дезінфікуючих 

засобах, антисептиків для рук з урахуванням протиепідемічних вимог; 

4.2. Забезпечити п’ятиденний запас засобів для виконання протиепідемічних заходів, у т.ч. на 1 

робочу зміну безпосередньо на робочому місці працівника. 

4.3. Обладнати у коледжі спеціальне приміщення для тимчасової ізоляції здобувачів освіти з 

ознаками хвороби на гострі респіраторні інфекції. 

4.4. Нанести у коледжі соціальну розмітку напрямків руху, обладнати місце для термометрії, 

обробки рук антисептичними засобами на всіх входах до закладу. 

4.5. Забезпечити централізований збір використаних ЗІЗ, паперових серветок згідно з 

нормативними вимогами. 

5. Покласти відповідальність за здійсненням контролю за виконанням протиепідемічних заходів 

на викладача Русаневич Л.М. 

6. Викладачу Русаневич Л.М. 

6.1. Здійснювати систематичний контроль за рівнем вакцинації працівників коледжу. Оперативно  

надаючи інформацію Департаменту освіти і науки ДОДА та адміністрації коледжу.  

6.2. Здійснювати контроль за виконанням протиепідемічних заходів, визначених чинним 

законодавством. Результати контролю відображає в довільній формі (журнал, акт тощо). 

6.3. Взяти до уваги: 

6.3.1.  В разі порушень дотримання протиепідемічних вимог ініціювати в життя управлінських 

рішень. 

6.3.2. У випадку захворювання здобувачів, працівників закладів освіти на гостру респіраторну 

хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, терміново направляти до департаменту 

освіти і науки Донецької облдержадміністрації повідомлення за формою 2/НС-1 Табеля термінових та 

строкових донесень Міністерства освіти і науки України з питань цивільного захисту, охорони праці та 

безпеки на електронну адресу. 

6.4. Провести навчання працівників щодо використання ЗІЗ та їх утилізації. 

6.5. Організувати проведення інформаційно-роз’яснювальної, санітарно-просвітницької роботи. 

6.6. Провести інструктажі із працівниками коледжу з питань профілактики коронавірусної 

хвороби. 

6.7. Розмістити в коледжі на видному місці пам’ятки, плакати, банери та листівки щодо 

профілактики захворювання, перших ознак захворювання, етикету кашлю тощо. 

7.Контроль за виконанням наказу покласти на  в.о. директора з навчальної роботи.
 

 

 

Т.в.о. директора                                                                                      Тетяна ВИННИЧЕНКО  

 

Надіслано: до справи, НЧ-, МК,завгосп, Русаневич,сайт 

 


