
 
У К Р А Ї Н А 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ КОЛЕДЖ ДИЗАЙНУ ТА ЕКОНОМІКИ» 

 

НАКАЗ  
                                                            м. Чернівці 

 

26.08.2020 р.       №    69 

 

«Про організацію протиепідемічних  

заходів в студентському гуртожитку 

на період карантину у зв’язку з  

поширенням коронавірусної хвороби 

(СОVID-19) та підготовку до нового 

2020/2021 н. р.» 
 

Відповідно до статті 40 Закону України «Про забезпечення санітарного 

та епідемічного благополуччя населення», на виконання пункту 17 постанови 

Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 «Про 

встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних 

заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», Тимчасових 

рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів в гуртожитках на 

період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-

19), затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря 

№48 від 04.08.2020 р. та з метою запобігання ускладнення епідемічної 

ситуації внаслідок поширення коронавірусної хвороби (СОVID-19),  
 

НАКАЗУЮ:  
1. Призначити Василя ІЛЬКА, завідувача гуртожитком, 

відповідальною особою за дотримання протиепідемічних заходів в 

студентському гуртожитку на період карантину у зв’язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (СОVID-19). 

2. Призначити Домніку БІЛЕЦЬКУ, вихователя гуртожитку, 

відповідальною особою, яка проводить щоденний температурний скринінг 

безконтактним методом усім працівникам перед початком робочої зміни та 

студентам, які проживають у студентському гуртожитку. 

3. Зобов’язати Стеллу БАБІЙЧУК, прибиральника службових 

приміщень у студентському гуртожитку, здійснювати: 

– щоденне 2-х разове вологе прибирання приміщень гуртожитку, із 

застосуванням мийних та дезінфекційних засобів; 

– кожні 3 години дезінфекцію поверхонь (столи, стільці, ручки дверей, 

сходи, перила тощо), що найчастіше торкаються руками з дотриманням 

правил безпеки роботи з дезінфекційними засобами. 

4.  Зобов’язати Василя ІЛЬКА, завідувача гуртожитком: 



– розробити і подати на затвердження до 01.09.2020 р. графік 

провітрювання та кварцування кімнат та приміщень студентського 

гуртожитку; 

– забезпечити постійну наявність рідкого мила, антисептиків та 

паперових рушників в санвузлах загального користування; 

– здійснювати контроль за використанням засобів індивідуального  

захисту проживаючими в місцях загального користування та при 

переміщенні поза кімнатами; 

– облаштувати медичний ізолятор згідно вимог Тимчасових 

рекомедацій; 

– нанести відповідне тимчасове маркування для забезпечення 

дотримання дистанції не менше 1,3 метри в місцях потенційного скупчення 

осіб, які проживають у студентському гуртожитку. 

Домніку БІЛЕЦЬКУ, вихователя гуртожитку: 

– повідомляти медичного працівника коледжу про виявлення 

температури тіла понад 37.2 у осіб, які проживають у гуртожитку, та 

здійснити заходи щодо ізоляції в медичному ізоляторі до встановлення 

причин недуги; 

– здійснювати контроль за перебуванням в приміщеннях загального 

перебування або користування (поза кімнатами) студентами у респіраторі або 

захисній масці, так щоб були покриті ніс та рот; 

– обмежити масові збори студентів, які проживають у студентському 

гуртожитку в закритих приміщеннях; 

– здійснити приписку студентів до гуртожитку в двотижневий термін 

після поселення. 

Чергових гуртожитку (Гайко Ганну, Лазар Володимиру, Остапчук 

Галину, Хльобас Людмилу) під час чергування: 

– використовувати захисний щиток або окуляри; 

– не допускати у приміщення студентського гуртожитку осіб, які не 

проживають у студентському гуртожитку. 

5. Встановити персональну відповідальність всіх працівників 

студентського гуртожитку за дотримання протиепідемічних заходів. 

6. Заборонити залучати студентів, які проживають у студентському 

гуртожитку, до  будь-яких робіт у період, коли вони не проживають в ньому.  

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

директора з адміністративно-господарської роботи Ольгу ЗАЛЕВСЬКУ. 
 

 

Директор коледжу                                           Микола ПЕКАРСЬКИЙ 
 

Проект наказу вносить: 

Заступник директора з  

адміністративно-господарської 

роботи, керівник служби з охорони 

праці і безпеки життєдіяльності 

 Ольга ЗАЛЕВСЬКА 
 
 


