
  
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  КОРАБЛЕБУДУВАННЯ 
імені адмірала Макарова 
ХЕРСОНСЬКА ФІЛІЯ 

 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 
 

" 04 "  вересня  2020 р.                          м. Херсон                                       № 30 
 
 
 
Про внесення доповнень до розпорядження  
від 31.08.2020 р. № 24 «Про протиепідемічні  
заходи у Херсонській філії НУК на період 
карантину у зв’язку з поширенням 
короно вірусної хвороби (COVID-19)» 
 
 

У доповнення до розпорядження від 31.08.2020 р. № 24 та на виконання листа МОН 

від 31.08.2020 р. «Щодо створення безпечних умов організації освітнього процесу у 

2020/2021 навчальному році» та з метою оперативного реагування щодо поширення гострої 

респіраторної хвороби, спричиненою короновірусом (COVІD-19) і наказу ректора від 

04.09.2020 року № 203:  

1. Затвердити алгоритм дій на випадок надзвичайної ситуації, пов'язаною з 

реєстрацією випадків захворювання на коронавірусну хворобу (COVІD-19) серед здобувачів 

освіти та працівників Херсонської філії (Додаток 1). 

2. Призначити як відповідальну особу для координації дій щодо організації 

протиепідемічних заходів провідного фахівця Л.І. Туркову. 

3. Розмістити це розпорядження на офіційному сайті Херсонської філії, на стендах 

(дошках оголошень) її структурних підрозділів. 

4. Керівникам структурних підрозділів філії зміст цього розпорядження довести до 

відома викладачів та співробітників філії під розпис. 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

6. Провідному фахівцю М.В. Чепінозі зміст цього розпорядження довести до відома 

керівників структурних підрозділів Херсонської філії під розпис. 

 
 
 Директор                                                                                          А.В. Ломоносов 
 
 

 
 
 



  
 

Додаток 1 
до розпорядження  

від 04.09.2020 р. № 30 
 
 

Алгоритм дій 
на випадок надзвичайної ситуації, пов'язаною з реєстрацією випадків захворювання на 

коронавірусну хворобу (COVІD-19) серед здобувачів освіти та працівників філії 
 
 1. Допуск здобувачів освіти та працівників університету до приміщень університету 
здійснюється за умови використання засобів індивідуального захисту (респіратора або 
захисної маски в тому числі виготовлених самостійно). 
 2. Забороняється допуск в усі приміщення філії супроводжуючих осіб здобувачів 
освіти або працівників, крім осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю. 
 3. На вході до приміщень університету необхідно дотримуватись принципу 
соціального дистанціювання (1,5 метри) один від одного. 
 4. Здобувачі освіти та працівники університету з ознаками респіраторних 
захворювань (нежить, кашель, лихоманка тощо) проходять термометрію безконтактним 
термометром. 
 5. У разі виявлення в них температура тіла понад 37,2оС до роботи та навчання не 
допускаються. 
 6. Здобувачі освіти, які перебувають в університеті або знаходяться на дистанційному 
навчанні, у разі погіршення здоров’я з симптомами короновірусної хвороби, повинні 
повідомити особисто куратора, завідувача кафедри,  деканат або відповідальну особу за будь 
яких засобів електронного зв’язку (е-mail, Viber, Telegram, інше). 
 7. Контактні електронні адреси керівників філії та керівників підрозділів можна 
знайти на сайті університету – kbnuos.edu.ua. 
 8. Працівники університету при появі підвищеної температури тіла понад 37,2оС або 
ознак гострого респіраторного захворювання вдома повинні повідомити свого 
безпосереднього керівника про погіршення стану здоров’я особисто за допомогою засобів 
зв’язку (е-mail, Viber, Telegram, інше) та не виходити на роботу, одночасно звертаючись за 
медичною допомогою. 
 9. Інформацію про осіб, у яких погіршився стан здоров’я з симптомами 
короновірусної хвороби та про тих у кого лабораторно підтверджено короновірусну 
хворобу, директори, декани, керівники структурних підрозділів повинні повідомити 
відповідальній особі за організацію протиепідемічних заходів у філії в період карантину. 
 10. У разі лабораторного підтвердження короновірусної хвороби у здобувачів освіти 
або працівників філії, Алгоритм дій визначається лікарями відповідно Стандартів надання 
медичної допомоги хворим на COVІD-19. 
 11. Якщо надійшло підтвердження про випадок короновірусної хвороби у одного із 
здобувачів освіти, всі інші здобувачі освіти відповідної групи визначаються такими, що 
потребують самоізоляції та повинні виконувати рекомендації сімейного лікаря. 
 12. Після вилучення особи з симптомами інфекційної хвороби в приміщенні, де 
перебувала така особа, проводиться провітрювання поза графіком та дезінфекційні заходи. 
 
 


