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Про    продовження      карантину     на 

території ДВНЗ ПДАБА до 31.10.2020р.  

та протиепідемічні заходи» 
 

На підставі постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020р №641 Про 

встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів 

на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (в редакції згідно постанов № 757 від 

27.08.2020 р., №760 від 26.08.2020 р.), постанов головного державного 

санітарного лікаря №28 від 26.05.20 (в редакцій згідно постанови №47 від 

04.08.20р.) Про затвердження тимчасових рекомендацій щодо організації 

протиепідеміологічних заходів в деяких закладах фізичної культури та спорту на 

період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), 

№48 від 04.08.20 Про затвердження тимчасових рекомендацій щодо організації 

протиепідеміологічних заходів в гуртожитках на період карантину у зв’язку 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), №50 від 22.08.2020 Про 

затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у 

зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), листів МОНУ №1/9-

4888 від 28.08.20р. та №1/9-489 від 28.08.20, МОЗУ №26-01/25250/2-20 від 

27.08.20р., Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України №25/6-

23/2906-20 від 18.08.20р. 
 

НАКАЗУЮ: 

Продовжити карантин до 31.10.2020р. включно: 

1. Допуск до приміщень ДВНЗ ПДАБА здійснювати за умови використання 

засобів індивідуального захисту (респіратора, захисного щитка або маски, в 

тому числі виготовленої самостійно) після проведення термометрії 

безконтактним термометром. 

2. Під час пересування приміщеннями ДВНЗ ПДАБА використання захисних 

масок є обов'язковим. Захисні маски можуть не використовуватися під час 

проведення занять у навчальних приміщеннях.  

3. У разі виявлення співробітника (студента) з підвищеною температурою тіла 

понад 37,2°С чи з ознаками гострого респіраторного захворювання, такий 

співробітник (студент) не допускається до роботи (навчання) з 

рекомендаціями звернутись за медичною допомогою до сімейного лікаря. 



4. При появі підвищеної температури тіла понад 37.2 °С або ознак гострого 

респіраторного захворювання вдома, співробітник повідомляє свого 

безпосереднього керівника та не виходить на роботу, одночасно 

звертаючись за медичною допомогою. 

5. У разі виявлення особи з симптомами інфекційної хвороби в приміщенні, де 

перебувала така особа, проводиться провітрювання поза графіком та 

дезінфекція висококонтактних поверхонь. 

6. У разі підтвердження випадку корона вірусної хвороби в одного зі 

студентів, всі інші студенти відповідної групи визнаються такими, що 

потребують самоізоляції, та повинні вживати заходів, передбачених 

галузевими стандартами в сфері охорони здоров'я. 

7. Заборонити допуск до ДВНЗ ПДАБА батьків або супроводжуючих осіб, 

крім осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю, та таких що 

супроводжують неповнолітніх для заключення договірних стосунків з 

ДВНЗ ПДАБА. 

8. Обмежити проведення масових заходів (нарад, зборів тощо) в закритих 

приміщеннях (окрім заходів необхідних для забезпечення функціонування - 

проведення педагогічних рад, засідань ректорату, конкурсних комісій, 

конференцій трудового колективу тощо). 

9. У випадку введення «помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки, 

педагогам в процесі викладання навчальної дисципліни рекомендовано 

використовувати захисні щитки, а наповненість груп не повинна 

перевищувати 20 осіб. 

10. У випадку введення «червоного» рівня епідемічної небезпеки, навчанн буде 

проходити дистанційно. 

11. Штабу ЦЗ ректорату та інж. ректорату Черненко О.В.: 

- проводити роз'яснювальну роботу зі співробітниками та здобувачами 

освіти щодо індивідуальних заходів профілактики, дотримання 

правил респіраторної гігієни, протиепідемічних заходів та реагування 

на виявлення симптомів коронавірусної хвороби (COVID-19) серед 

персоналу або здобувачів освіти;  

- розмістити інформацію (плакати/банери) про необхідність 

дотримання респіраторної гігієни; 

- недопускати до роботи персонал, визначеного таким, який потребує 

самоізоляції відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони 

здоров'я; 

- постійно докладати про ситуацію, яка склалася, та про зміни 

обмежувальних заходів. 

12. Проректору по АГР Чернецю В.А.: 

- організувати централізований збір використаних засобів 

індивідуального захисту, паперових серветок в окремі контейнери 

(урни) з кришками та поліетиленовими пакетами, з подальшою 

утилізацією згідно з укладеними угодами на вивіз твердих побутових 

відходів; 



- забезпечити наявність миючих засобів та необхідні умови для 

дотриманням працівниками правил особистої гігієни (рукомийники, 

мило рідке, паперові рушники (або електросушарки для рук), 

антисептичні засоби для обробки рук тощо); 

- на всіх входах до закладу організувати місця для обробки рук 

антисептичними засобами; 

- забезпечити провітрювання аудиторій після кожного заняття не 

менше 10 хв.; 

- після проведення занять у кінці робочого дня необхідно провести 

очищення і дезінфекцію поверхонь (в тому числі дверних ручок, 

столів, місць для сидіння, перил, тощо); 

- організувати централізований збір та утилізацію використаних засобів 

індивідуального захисту (захисні маски, респіратори, гумові 

рукавички, захисні щитки), паперових серветок в окремі 

контейнери/урни (картонні або пластикові), з кришками та 

поліетиленовими пакетами, згідно вимог відповідного пункту 

«Протиепідемічних заходів у закладів освіти…» затверджених 

постановою головного державного санітарного лікаря від 22.08.2020 

№50. 

13.  Деканам, заст. деканів, викладачам:  

- перед початком занять проводити опитування учасників освітнього 

процесу щодо їх самопочуття та наявності симптомів респіраторної 

хвороби. 

14. Начальнику відділу охорони праці Лисенко Я.О.: 

- провести навчання працівників щодо одягання, використання, зняття 

засобів індивідуального захисту, їх утилізації, контролювати 

виконанням цих вимог; 

15. Начальнику навчального відділу: 

- скласти графік навчань таким чином, щоб запобігати утворенню 

скупчення учасників освітнього процесу; 

- не планувати заняття для кількох груп одночасно в одній і тій самій 

аудиторії;  

- наповненість лекційних аудиторій під час проведення занять, що 

передбачають поєднання кількох груп, не повинна перевищувати 50% 

при забезпеченні максимальної дистанції між здобувачами освіти; 

- мінімізувати пересування здобувачів освіти між навчальними 

кабінетами, аудиторіями, шляхом проведення занять впродовж дня 

для одній і тій ж групи в одній і тій самій аудиторії, застосування 

модульного підходу до організації вивчення дисциплін тощо;  

- у розкладі занять передбачити можливість визначення різного часу 

початку та закінчення занять (перерв) для різних груп; 

- за можливості забезпечити проведення занять з окремих предметів на 

відкритому повітрі; 



- розробити альтернативний графік навчання для «помаранчевого» 

рівня епідемічної небезпеки, з наповненням груп не більше 20 осіб. 

16. Начальнику відділу роботи з іноземними студентами в роботі керуватися 

вимогами постанови КМУ від 22.07.2020р №641 Про встановлення 

карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на 

території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (в редакції згідно постанов № 757 

від 27.08.2020 р., №760 від 26.08.2020 р.), постанови головного державного 

санітарного лікаря №50 від 22.08.2020 Про затвердження протиепідемічних 

заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19). 

17. Комендантам гуртожитків в роботі керуватися вимогами постанови КМУ 

від 22.07.2020р №641 Про встановлення карантину та запровадження 

посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2 (в редакції згідно постанов № 757 від 27.08.2020 р., №760 від 

26.08.2020 р.), постанов головного державного санітарного лікаря №48 від 

04.08.20 Про затвердження тимчасових рекомендацій щодо організації 

протиепідеміологічних заходів в гуртожитках на період карантину у зв’язку 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), №50 від 22.08.2020 Про 

затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період 

карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19). 

18. Директору басейну та спорткомплексу в роботі керуватися вимогами 

постанови КМУ від 22.07.2020р №641 Про встановлення карантину та 

запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним 

поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2 (в редакції згідно постанов № 757 від 

27.08.2020 р., №760 від 26.08.2020 р.), постанов головного державного 

санітарного лікаря №28 від 26.05.20 (в редакцій згідно постанови №47 від 

04.08.20р.) Про затвердження тимчасових рекомендацій щодо організації 

протиепідеміологічних заходів в деяких закладах фізичної культури та 

спорту на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби 

(COVID-19), №50 від 22.08.2020 Про затвердження протиепідемічних 

заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19) 

19. В.о. зав. гаражу Марченко І.О.: 

- проводити дезінфекційні заходи у салоні транспортних засобів в кінці 

кожної робочої зміні; 

- забезпечити водіїв засобами індивідуального захисту, 

антисептичними засобами для обробки рук; 

- провести навчання з питань використання та утилізації засобів 

індивідуального захисту;  

- щоденно контролювати стан здоров'я водіїв та проводити 

температурний скринінг до початку робочої зміни; 



- не допускати до роботи осіб з ознаками гострої респіраторної хвороби 

або підвищеною температурою тіла понад 37,2 °С; 

- дозволяти вхід до салону автотранспорту при наявності засобів 

індивідуального захисту (респіратора або захисної маски); 

- перевезення пасажирів здійснювати у межах кількості місць для 

сидіння. 

20. Начальнику охорони: постам охорони №1, 2 забезпечити цілодобове 

проведення термометрії безконтактним термометром та обробку рук, у разі 

виявлення співробітника (студента, відвідувача) з підвищеною 

температурою тіла понад 37,2°С чи з ознаками гострого респіраторного 

захворювання, користуватися віще наведеними рекомендаціями цього 

наказу. 

21. Головному бухгалтеру Кукуюк О.І. та уповноваженій особі з закупівель, 

підготувати все необхідне для закупівлі та закупити: медичні маски, рідину 

для санітарної обробки рук та рідке мило, термометри безконтактні, 

паперові рушники, інформаційні наліпки на підлогу та стіни.  

22. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Ректор       Савицький М.В. 

 
           Проект наказу вносить:     Погоджено: 

Начальник штабу ЦЗ     Проректор з наук.-педагогіч.,  

ректорату     Б.Д.Гваджаіа    кадрової та вих. роботи 

    С.В.Іванцов 

Начальник юр.відділу 

                     В.Д.Аністрат 

 


