
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ 
«МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ АКАДЕМІКА ЮРІЯ БУГАЯ)) 

НАКАЗ 

« ~~ » Ot' 2020 року ------ м. Київ 

Про організацію протиепідемічних заходів 

у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 

Відповідно до постанови Головного державного санпарного шкаря України вщ 

22.08.2020 NQSO «Протиепідемічні заходи у закладах освіти на період карантину у зв'язку з 

поширенням коронавірусної хвороби COVID-19», 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Порядок організації протиепідемічних заходів у зв'язку з поширенням 

коронавірусної хвороби COVID--19 (що додається); 

2. Покласти відповідальність за дотриманням Порядку організації протиепідемічних 

заходів у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 на проректорів з 

навчальної роботи, з науково-методичної роботи, з міжнародних зв'язків та розвитку, 

ректорш ТВСП, директорш ТВСП, 
. . 

завщувачш кафедр, кершниюв структурних 

підрозділів, кураторів груп, науково-педагогічних працівників, педагогічних працівників , 

здобувачів вищої, фахової передвищої освіти. 

3. Головному бухгалтеру, Співак Т.В. передбачити та здійснити витрати на 

виконання вимог цього наказу. 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на ректора Худолей Вероніку Юріївну. 

Президент ЗБО «МНТУ » В. Ю. Бугай 
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ПОРЯДОК 

Додаток N21 
до наказу N221 -A від 22.08.2020 

ОРГ АНІЗАЦІЇ ПРОТИЕПІДЕМІЧНИХ ЗАХОДІВ В ЗВО «МИТУ» 
НА ПЕРІОД КАРАНТИНУ 

У ЗВ'ЯЗКУ З ПОШИРЕННЯМ КОРОНОВІРУСНОЇ ХВОРОБИ COVID-19 

Організувати медико-санІТарю заходи та заходи вщповщальна до 01.09.2020 
ЩОДО ГОТОВНОСТІ, запобігання , реагування та Розсоха Л. Г. 

недопущення поширення коронавірусної хвороби 

COVID-19 
Провести інформаційно-роз'яснювальну роботу з вщповщальна до 10.09.2020 
працівниками та здобувачами вищої освіти щодо Розсоха Л. Г. 

захисту від коронавірусної хвороби COVID-19 
Провести навчання працівників, здобувачів вищої вщповщальна до 15 .09.2020 
ОСВІТИ, фахової передвищої ЗВО«МНТУ » щодо Розсоха Л. Г. 

одягання, використання, зняття засобів 

індивідуального захисту, їх утилізації, контроль за 

виконанням цих вимог 

Провести 
. . 

до 15 .09.2020 шструктажІ з пращвниками та вщповщальна 

здобувачами вищої ОСВІТИ, фахової передвищої Розсоха Л. Г. 

освіти щодо запобігання поширенню 

коронавірусної хвороби COVID-19, дотримання 

правил респіраторної гігієни та протиепідемічних 

заходш 

Замовити безконтактний сканер температури для вщповщальна ДО 01.09.2020 
встановлення при вході ЗВО «МНТУ » Куліш Л.В 

Забезпечити медичний пункт необхідними вщповщальна ДО 01.09.2020 
засобами та обладнанням (безконтактними Куліш Л. В . 

термометрами, дезінфекційними, в тому числі 

антисептичними засобами для обробки рук, 

засобами особистої гігієни та індивідуального 

захисту) 

Виготовити (плакати банери) про необхідність вщповщальна ДО 01.09.2020 
респіраторної 

. . 
Адаменко Л. І . дотримання ГІГІЄНИ та етикету 

кашлю для розмІщення їх при ВХОДІ кожної 

аудиторії 

Забезпечити централізований збір використаних вщповщальна постійно 

засобів шдивщуального захисту, паперових Куліш Л. В. 

серветок в окремі контейнери (урни) з кришками 

та пошетиленовими пакетами, з подальшою 

утилізацією згідно з укладеними угодами на вивіз 

твердих побутових відходів 

Забезпечити необхідними умовами для відповідальна постійно 

дотриманням працівників правил особистої гігієни Куліш Л. В . 

(мило рідке, паперові рушники, антисептичні 

засоби для обробки рук тощо) 

Забезпечити працівників ЗВО «МНТУ», здобувачів 
. . . 

ДО 01.09.2020 ВlДПОВlДалЬНl 

вищої освіти, фахової передвищої ОСВІТИ з во Кухтик С. В., 



«МНТУ» засобами ІНдивІДуального захисту Куліш Л . В. 

(захисна маска з логотипом ЗВО «МНТУ») 

11 Забезпечити допуск до роботи працівників ЗВО ВІДПОВІДальна на перюд 

«МНТУ» за умови використання засобів Куліш Л. В . карантину 

ІНдивІДуального захисту (маски, в тому ЧИСЛІ 

виготовленої самостійно) ПіСЛЯ проведення 

термометрії безконтактним термометром 

12 Не допускати здобувачів вищої зв о 
. . . 

освпи до ВІДПОВІДалЬНІ на перюд 

«МНТУ» без наявностІ захисної маски або Куліш Л. В . , карантину 

ресшратора, контролювати НаяВНІСТЬ масок у куратори груп, 

здобувачів вищої освпи шд час пересування науково-

примІщеннями педаГОГІЧНІ 

праЦІВНИКИ 

13 Не допускати до роботи працівників та здобувачів ВІДПОВІДальна на перюд 

вищої освіти, фахової передвищої у разі виявлення Розсоха Л . Г. карантину 

підвищеної температури тіла понад З 7.2 С або із 

ознаками гострого респіраторного захворювання 

14 Не допускати ДО з во «МНТУ» батьків або вІДповІДальна на перюд 

супроводжуючих осіб здобувачів вищої освпи, Куліш Л. В. карантину 

фахової перед вищої освпи КрІМ осіб, ЯКІ 

супроводжують осіб з інвалідністю 

15 Забезпечити, ПіСЛЯ проведення занять у КІНЦІ ВІдповІДальна ЩОДНЯ 

робочого дня, очищення і дизінфекацію поверхонь Куліш Л. В. 
(в тому числі дверних ручок, столів, місць сидіння, 

перил, тощо) 

16 Забезпечити відстань між столами в аудиторіях не 
. . . 

ВІДПОВІДалЬНІ на перюд 

менше 1.5 м та розміщення за столом не менше 1- Куліш Л. В., карантину 

особи науково-

педаГОГІЧНІ , 

педаГОГІЧНІ 

ПраЦІВНИКИ 

17 Організувати на ВХОДІ до з во «МНТУ» МІСЦЯ ВІДПОВІДальна на перюд 

обробки рук антисептичними засобами та КулішЛ.В . карантину 

позначити яскравим вказшником про правила та 

необхідність дезінфекції рук 

18 Розробити маршрути руху здобувачів вищої освіти , 
. . . 

ВІДПОВІДалЬНІ на перюд 

фахової передвищої освіти та скласти графік, за Барильська Т.А карантину 

яким відбувається допуск здобувачів, для Куліш Л. В. 

запобігання утворенню, скупчення учасникш 

освпнього процесу 

19 Організувати (за можливості) проведення занять ВІДПОВІДальна на перюд 

впродовж дня для однієї й тієї ж групи в одній і тій Барильська Т.А карантину 

самій аудиторії 

20 Передбачити можливість визначеного часу початку вІДповІДальна на перюд 

та закінчення занять (перерв) для різних груп Барильська Т. А. карантину 

21 Проводити 
. . . 

перед початком занять опитування ВІДПОВІДалЬНІ на перюд 

здобувачів вищої освпи , фахової передвищої педаГОГІЧНІ та карантину 

освіти щодо їх самопочуття та наявності симптомів науково -

респіраторної хвороби; ПедаГОГІЧНІ 

праЦІВНИКИ 

22 особу 
. . . 

ПОВІДОМЛЯТИ ВІДПОВІДалЬНУ про НаяВНІСТЬ ВІДПОВІДалЬНІ на перюд 



виявлені ознаки гострої респіраторної хвороби у педагопчю та карантину 

здобувачів вищої ОСВІТИ, фахової передвищої науково -

ОСВІТИ педагопчю 

працшники 

23 здійснювати 
. . . 

провпрювання примІщення ПІСЛЯ ВІДПОВІДалЬНІ на перюд 

кожного проведення заняття впродовж не менш 1 О педагопчю та карантину 

хвилин науково -

педагопчю 

праЦІВНИКИ 

24 здійснити бронювання місць для здобувачів вищої ВІДповІДальна ДО 01.09.2020 
освіти, фахової передвищої освіти у гуртожитках Куліш Л. В. 

та організувати їх поселення 

25 вІДправляти поВlдомлення за формою 2/НС-1 вІДповІДальна на перюд 

табеля терМІНОВИХ та строкових донесень до Костюченко Л. Г карантину 

Міністерства ОСВІТИ І науки України з питань 

ЦИВІЛЬНОГО захисту, охорони пращ та безпеки 
. . 

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 


