
 

 

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«КУП’ЯНСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ» 

 

Н А К А З 

02.04. 2021                               м. Куп’янськ                         № 193 

 

Про посилення контролю за 

дотриманням санітарно-гігієнічних 

вимог та забезпечення протиепідемічних  

заходів в закладі освіти  

 

 

Відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних 

хвороб», з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-

19), попередження масового розповсюдження гострої респіраторної хвороби, 

і гострих респіраторних інфекцій та враховуючи рекомендації Всесвітньої 

організації охорони здоров’я 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Керівникам структурних підрозділів (Насоненку С.І., Івановій Л.М., 

Корякіній О.М., Воробйовій Л.В., Леуніну В.М.), завідувачу відділення 

(Вирвихвосту В.В.) інженеру з охорони праці (Гузеватій О.В.) та старшим 

майстрам (Лежнюку Ю.А., Рибалці Н.Г., Тесленко Т.М.), фельдшеру 

(Клімьоновій Н.В.) закладу освіти: 

1.1. Посилити контроль за виконанням вимоги Законів України «Про 

запобігання санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про 

захист населення від інфекційних хвороб», «Про охорону праці» та інших 

нормативно-правових документів з безпеки життєдіяльності. 

На період поточної епідемічної ситуації 

1.2. Забезпечити контроль за виконанням протиепідемічних заходів щодо 

запобігання поширенню коронавірусу COVID-19. 

На період поточної епідемічної ситуації 

1.3. Посилити масковий режим в закладі освіти. 

На період поточної епідемічної ситуації 

1.4. Забезпечити дотримання санітарно-гігієнічних і санітарно-

протиепідемічних правил, норм при організації робочого процесу. 

На період поточної епідемічної ситуації 

1.5. Забезпечити проведення серед учнів навчальних груп різні форми 

санітарно-роз’яснювальної роботи щодо запобігання розповсюдження 

інфекційних захворювань (Додаток 1).  

Постійно  

1.6. Забезпечити контроль за режимом регулярного провітрювання та 

дезінфекції всіх приміщень закладу освіти. 

Постійно  



 

1.7. Не допускати до роботи працівників з ознаками захворювання на гострі 

респіраторні вірусні інфекції. 

Постійно  

1.8. Заборонити зібрання, масові заходи тощо. 

На період поточної епідемічної ситуації 

1.9. Запровадити гнучкий графік роботи для адміністративного, 

обслуговуючого та технічного персоналу. 

На період поточної епідемічної ситуації 

2. Завгоспу Воробйовій Л.В. і коменданту гуртожитку Яковиній Н.М.  

2.1. Посилити контроль за санітарно-профілактичними заходами та 

пропускним режимом у навчальному корпусі і гуртожитку. 

На період поточної епідемічної ситуації 

2.2. Обмежити доступ сторонніх осіб до закладу освіти. 

На період поточної епідемічної ситуації 

2.3. Посилити контроль дотримання в усіх приміщеннях санітарно-

дезінфекційного режиму, провітрювання та вологого прибирання, особлива 

увага – місця загального користування. 

2.4. Забезпечити наявність постійного запасу миючих та дезінфекційних 

засобів.   

3. Фельдшеру Клімьоновій Н.В. у разі виявлення ознак інфекційної хвороби 

здійснити заходи щодо ізоляції хворих і діяти далі згідно Порядку дій у разі 

виявлення співробітника, або його звернення з підозрою на інфікування 

коронавірусом (Додаток 2). 

4. Бібліотекарю Вітченко Л.М. розмістити на сайті закладу освіти 

інформацію для ознайомлення всіх працівників з цим наказом.  

5. Попередити керівників структурних підрозділів та відповідальн6их осіб, 

зазначених в п.п. 2; 3 цього наказу, про персональну відповідальність по 

забезпеченню санітарно-епідемічного та дезінфекційного режимів. 

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 
 

Директор                                                                                 Валерій КРАВЦОВ 

 

 

З наказом ознайомлені: 

Насоненко С.І. 

Вирвихвост В.В. 

Іванова Л.М. 

Корякіна О.М. 

Гузевата О.В. 

Воробйова Л.В. 

Леунін В.М. 

Рибас А.В. 

Лежнюк Ю.А. 

Рибалка Н.Г. 

Тесленко Т.М. 

 



 

Додаток 1 

До наказу від 02.04.2021 № 193 

  

 

 

Рекомендації 

щодо дотримання санітарно-гігієнічних умов 

 

1. Часто і ретельно мити руки водою і милом, не торкатися брудними руками 

очей, носа чи рота, уникати контакту з хворими людьми. 

2. Уникати тісного контакту з усіма, хто має лихоманку і кашель. 

3. Провітрювати приміщення та дезінфікувати поверхні. 

4. Залишайтеся вдома, якщо відчуваєте, що захворіли. Чхайте та кашляйте у 

згин ліктя або прикривайте рот і ніс серветкою. 

Обов’язково повідомити про симптоми захворювання свого сімейного 

лікаря. 

5. Не вживати в їжу сирі або недостатньо термічно оброблені продукти 

тваринного походження. З сирим м’ясом, рибою, молоком поводитися 

обережно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 

До наказу від 02.04.2021 № 193 

 

 

Порядок дій у разі виявлення співробітника, або його звернення з 

підозрою на інфікування коронавірусом 
 

1. Ізолювати співробітника з підозрою в окреме приміщення, видати захисну 

маску. 

2. Сповістити заклад охорони здоров'я про підозру у співробітника 

захворювання з метою організації перевірки його тест системами, або 

лабораторних досліджень на коронавірус. 

3. Визначити засобами дистанційного зв'язку (мобільний, або чат в мережі) 

коло його контактів за останній тиждень (мінімум), як на роботі, так і вдома.  

4. Скласти поіменний список контактної групи і місць перебування особи. 

5. Передати складені списки представникам органів контролю (медичних 

закладів, санепідемстанції, районної адміністрації). 

6. Оповістити контактну групу співробітників про підозру на можливе 

інфікування. 

7. Співробітників (наявних на робочому місці) контактної групи відправити 

на самоізоляцію, з постійним/систематичним моніторингом їх стану здоров'я 

в телефонному режимі.  

8. Здійснити інструктаж співробітників із числа контактної групи, щодо 

порядку дій у випадку виявлення у себе, або членів сім'ї симптомів хвороби 

коронавіруса. 

9. Самоізоляцію контактної групи здійснюється до моменту визначення 

точного діагнозу підозрюваного на коронавірус (підтвердження, або 

спростування факту інфікування). 

10. Провести дезінфекцію всіх місць перебування працівника з підозрою на 

коронавірус, з залученням спеціалізованої організації. 

 

Самостійно не міряємо температуру, не контактуємо, не робимо санітарну 

обробку приміщень. 

 

Звертайтеся на «гарячу лінію» екстреної допомоги 0-800-50-15-50,  

 

16-17 - номер «гарячої лінії» Національної служби здоров’я України,  

 

0800301131 – «гаряча лінія» по COVID19, 

  

0800505201 – «гаряча лінія» МОЗ України. 

 

Працює у будні з 9.00 до 18.00 
 

 


