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Про невідкладні заходи із 
запобігання поширенню 
коронавірусу у ВТЕК КНТЕУ

Відповідно до статей 6,11 Закону України «Про захист населення від 
інфекційних хвороб», підпункту 12 пункту 4 Положення про Міністерство 
охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 25 березня 2015 року № 267 з метою запобігання виникнення на 
території ВТЕК КНТЕУ випадків захворювань, спричинених коронавірусом 
(далі СОУГО19),

Н А К А З У Ю :
1. Всім керівникам структурних підрозділів:
1.1. Підвищити персональну відповідальність за стан організаційної та 

виховної роботи в підрозділі щодо запобігання поширенню інфекційних 
хвороб, уважно стежити за станом здоров’я підлеглих.

1.2. Створювати обстановку пильності щодо симптомів захворювання 
(головний біль, кашель, лихоманка та утруднення дихання, кон’юктивіт 
тощо). У разі виявлення симптомів або іншої підозри на захворювання 
негайно ізолювати особу та викликати лікаря.

1.3. Співробітників і студентів, які повертаються із відряджень або 
місць проведення відпусток і канікул, відносити до груп потенційного ризику 
і спільно з фельдшером коледжу організовувати додаткові профілактичні 
заходи.

1.4. Виявляти та уточнювати причини відсутності співробітників на 
роботі.

1.5. Організувати проведення із студентами та співробітниками 
роз’яснювальну роботу з профілактики СОУЮ19 (додаток), інформувати про 
особливості хвороби за засоби її уникнення.

2. Заступнику директора з АГЧ Рибак А.А., завідувачам гуртожитків 
Довгалюк Н.В., Польгуль Т.М., фельдшеру коледжу Костюк О.В.:



2.1. Забезпечити ефективну роботу та високу відповідальність щодо 
виконання комплексу заходів з дотримання санітарно-епідемічного режиму в 
приміщеннях.

2.2. На період боротьби з поширенням епідемії підвищити 
періодичність та якість прибирання приміщень гуртожитків і навчальних 
корпусів з використанням дезінфікуючих засобів.

2.3. Вимагати від підлеглих дотримання правил гігієни та утримання 
приміщень у належному стані.

2.4. Заборонити відвідування гуртожитків сторонніми особами.
3. Інженеру з охорони праці Пугачу Ю.П. організувати постійний 

контроль за виконанням посадовими особами вимог нормативно-правових 
актів щодо факторів забезпечення ефективної боротьби з поширенням 
інфекції. До 20 березня організувати та провести рейди-перевірки санітарно- 
гігієнічного стану гуртожитків та навчальних приміщень.

4. Контроль за виконання цього наказу залишаю за собою.

Додаток: інформаційна довідка для проведення роз’яснювальної роботи 
щодо запобігання поширенню коронавірусу.
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