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IЦодо створення безпечних

умов органiзацii освiтнього процесу

у 2022-2023 навчальному роцi

Вiдповiдно до постанов Кабiнету N4iгricTpiB YKpai'Hlr вiд вiд 24 червня ]t}22

року J\Ъ 71l uПро початок навча_пьного року пiд час дiТ iiравовOго peilil4llv
военного стану в YKpaTHi>>, Головного державного санiтарного лiкаря YtcpaTr-ilr
вiд 06 вересня 2021 року JФ 10 року uПро затвердження протиепiдемi.lних
заходiв у закладах освiти на перiод карЬнтину у зв'язку з пошr.rренtiяN,l
КОРОнавiрУсноi хвороби (СОИD-19), з метою оргаrriзаuiТ безLtе.tLl(]t,{_]

освiтнього середовища в умовах во€нного стану, запобiган}{я пOtl]Ltpei{Llit} }{;l

TeplrTopiT коледжу KopoHaBipycHoT хвороби COVID -19 та дJlя яtкiсгl1.1' i

безпечноi органiзацiТ освiтнього процесу у 2022-202З навчальному роцi

t{АКАЗУК):

1. Учасникам освiтнього процесу коJ]еджу неухильно дотрип,4ува],}1L]l)
Алгоритму дiй учасникiв освiтгtього процесу в i{аьt'яliсitl;-
Подiлъсъкому медичноN,{у фаховому коледжi ,га ,за його h,lеиiаý4и ,];t

сигналами оповirцеFIня цивiльного захисту <Увага Bciп,t>, <<l1овir,ряi;ii

тривога>> та Протиепiдемiчних заходiв у закладах ocBiTll на перirл,1
карантину у зв'язку з поширенням KopoHaBipycHoТ хвороби {_]OVlt]-
19, затверджених постановою Головного деl]жавноr-о саtчi,i,а;эrlоt,il
лiкаря Украiни, вiд 06.09,2021 року Л]Ъ 10 <[1_ро затвсрлiкенi{rл
протиепiдемiчних заходiв у закладах освiти на перiод ка]рантиii\, \,

зв'язку з поширенням KopoHaBipycHoT хвороби COVID- t9я,
2, Призначити Сабадаша Олександра Володимировt4LIа" фахiвLlя ,э

циВiльного захисту вiдповiдальним за дотримання А;rгорi-ттп,tз, лiй
Учасникiв освiтнього процесу в Кам'янець-Подiльському ме/]}.1чL{ом\

фаховому коледrкi та за його межами за сигналами оповittiенlrяi
цивiльного захисту <Увага BciM>>, <Повiтряна тривога)).

3. Призначити Мошак Тетяну N4ихайлiвну, заступника директOр.i t

навчальноТ роботи уповноважеЕсlю особою за дотрип.lанняl\4 порядji\/



дiй у випадку виявленFIя осiб з ознакаN4и гостроТ pecпipa,гopHo"i
хвороби.

4, Створити в коледlкi гругlу реагування на мон{ливе i]l,.lltl.{Kl{etllIrt

надзвичайноТ ситуацiТ, внаслiдок поширення гостроТ рес1,1iрат,сllэнili'
хвороби COVID-19 у наступному складi:
керiвник групи * N4ошак Тетяна N4ихайлiвна, заступник диреltтора з

навчальноТ роботи,
члени групи:
- Ткач Лариса IBaHiBHa, викладач iнфектологii;
- Возович AHToHiHa АнатолiТвна, методист вiддiлення,
- Татаринцев Анатолiй IОрiйович, завiдувач гурто)китку;
- Григораш Володимир Йос"по"l,tч, завiдувач господарсl,ва,
- Бурленюк Оксана Петрiвна, вихователь гуртожитку.

5. Керiвнику групи реагування, Vlошак l'.М. забезпечити ефектr,rвгrу

систему KoMyHiKauiT i iнформування персоналу коледн{у IIlодо

режиму роботи, важливiсть вакцинацiТ та про запllанованi захоJlи

(зокрема, про заходи особистоТ гiгiсни, бiологiчноТ безпеки тощо).
6. Сформувати резерв персоналу на вI,Iпадок виникнення СОVtrD- l9. r,

буль-кого iз групи реагування у наступному складi;
- Чернецька Наталiя Йосипiвна, заступниlt директора з виховilоТ

роботи;
- }Орков Сергiй Iвановрlч, завiдувач навчально-виробнr.rчоi'

практики;
- Щоманiцька Лариса Василiвна, викладач iнфекцiйних хвороб;
- I\4азур Тетяна Iгорiвна, iнженер з охорони працi.
- Стоцъка Ольга BiKTopiBHa, викладач мiкробiоrrогiТ.
- CipyK Володимир Миколайович, двiрник.

]. Групi реагування на мояiливе виникнеi{ня IJадзtsLlчайноТ cиTvirttit'

внаслiдок поширення гостроТ респiраторноТ хвороби COVlD- l 9.

створенiй наказом по коледжу вiд 21 липня 2020 року Л! 9З <<iilэo

створення та роботу групи реагування на можливе виниtiненl{rt

надзвичайноi ситуацiТ внаслiдок поширення гостроi' респiраторнсli'
хвороби COVID- 1 9> забезпечити:
- щоденний контроль за виконанням протиспiдемiчirрtх заходiв;
- tlроведення рOз'яснювальноТ рсlботи з персо}tалом та учalсt-lи}iaiI,I1,1
освiтнъого процесу щодо використання iндивiдуальних заходiв
профiлактики та реагування на виявлення симптомiв KopoHaBipycrloi'
хвороби COVID-19 серел персоналу та учасникiв освiтньогсl rIроцесy
коледжу;
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с

- розробку алгоритмiв дiй на випадок надзвl4чайноТ сlлтуацiТ, пов'язitгiоТ
з ре€страцiсю випадкiв захворюваI]ня на r<opoliaBipycl-]y, \ilt)I)tlt1\

COVID-19;
* проведення iHcTpyKTaxtiB для працiвLIикiв "га здобувачiв освi,гr+ шlL}i{t}

запобiгання поширеFIню KopoHaBipycHoT iнсРекцii COViD- l 9,

дотримання гIравил респiраторноТ гiгi сн и та лрOтиепiдемiчн их захtlj{i в 
"

- розмiщення iнформаuiТ гrро необхiднiсть дотрима]-tня ресrliрrr,горrlоi'
гiгiсни та етикету кашлю.

- розробити маршрути руху здобувачiв освiти у коледжi та гну.tкий
розклад дзвiнкiв;
- недопуп{ення до роботи персоналу, визнаL]еного TaKI,1Nl. якlлii
потребуе самоiзоляцiТ вiдповiдно дtl галпузевих станлар,гiв у сферi
охорони здоров'я.

В. Призначити вiдповiдальними особами за проведення температурlttll,сl
скринiнгу в навчальному корпусi - iнженера з охорони пl:ашi i\4азl,р
Тетяну Iгорiвну, в корпусi гуртожитку - лаборанта CaHHiKoB1, Д,rirrl,
Гри горi вну;

9. Педагогiчним працiвникам перед початком 1]8ня,гь л]эOвOjlр],l t]

iнструктаж щодо дiй у випадку с[.lгналу <rlовi,r,рягr;i триtзt]г|l)) ,г.l

опитування студентiв щодо iх сарrбпочуття та IJаявностi сиrцttт,сlr.tiв

респ ipaTopHoТ хвороби.
10. Щля вiдокремлення осiб, у яких виявлено озLlаки гOс,l,ilrll-tэ

респiраторного захворювання, вiд itlших здобувачiв освi,ги ,ггt

працiвникiв коледжу використовувати iзолятор у корпусi гурт,оiкlll кy
та кабiнет ЛЪ 7 у навчальному корпусi колед}ку"

1 1.Завiдувачу господарства Григорашу В,Й. органiзуватl.t vriсця ji_,t!l

збирання використаних засобiв iндивiдуального зах1.1сl,у} рtlзiл,tiсr,t.li li
на територiТ закладу контейнери з кришками та полiе,глiленовi ilaiic,i,Ii

для збирання використаних засобiв iндивiд)rального захисту.
12" Iнспектору з кадрiв Григор'свiй В.В. довести до вiдtlма здtiб,ува"tiiз

освiти та працiвникiв коледжу KoHTaKTHi данi уповноl]аrкеноl'осilби ,зli

дотриманням порядку дiй у випадку виявлення осiб з ознакап,lи г,сс::,i;t,li

респ ipaTopHoT хвороб и.
13. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за co0oir_l.

'T-"B.tl. л14ректора BiKTop Kji11\4

_-J tr;iк;tзtlм ознайошtлен i :

.М. Nliltllalt
T',L Мазур
().I]. Сабадаш
А.Г. CaHHiKoBti

B,I4. I-рrлгораш

В.В. Григilр'сва

31"08.2022

з 1 .08.2022
з l .08,2022

з 1.08.202]

зl.а8,2а22
з ] ,08.2022
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