НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ
імені адмірала Макарова
ХЕРСОНСЬКА ФІЛІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
"04" серпня 2020 р.

м. Херсон

№ 31

Про організацію роботи філії
у першому півріччі
2020-2021 навчального року
в умовах поширення
коронавірусної хвороби (covid-19)
Для запобігання поширенню коронавірусної хвороби (covid-19) у
навчальному 2020-2021 році заступникам директора, керівникам структурних
підрозділів, викладачам та іншим працівникам філії забезпечити безумовне
виконання положень і заходів, передбачених:
– Постановою Головного Державного санітарного лікаря України
Міністерства охорони здоров’я України від 22 серпня 2020 р. № 50 «Про
затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину
у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (covid-19)»;
– листом Міністерства освіти і науки України від 28.08.2020 р. № 1/9-489;
– листом Міністерства освіти і науки України від 31.08.2020 р. № 1/9-493;
– наказом ректора Національного університету кораблебудування від
31.08.2020 року № 201 «Про організацію освітнього процесу в першому півріччі
2020/2021 навчального року»;
– розпорядженням по Херсонській філії від 31 серпня 2020 р. № 24 «Про
протиепідемічні заходи у Херсонській філії НУК на період карантину у зв’язку
з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)»;
– розпорядженням по Херсонській філії від 31 серпня 2020 р. № 25 «Про
забезпечення та контроль за кількістю посадкових місць у навчальних
аудиторіях філії на термін карантину»;
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– розпорядженням по Херсонській філії від 04 вересня 2020 р № 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 коронавірусної хвороби (COVID-19)», що стосується алгоритму
дій на випадок надзвичайної ситуації, пов’язаною з реєстрацією випадків
захворювання на коронавірусну хворобу (COVІD-19) серед здобувачів освіти та
працівників Херсонської філії;
– цим розпорядженням;
– листом директора Херсонської філії до її співробітників, що містить
інформацію про характерні симптоми

коронавірусу, механізми зараження,

деякі загальні рекомендації щодо запобігання зараження, інформацію для тих,
хто знаходиться на самоізоляції.
З цією метою в доповнення та уточнення положень перелічених вище
розпоряджень по Херсонській філії:
1. Заступнику директора філії з навчальної роботи к.т.н., проф.
Дудченку О. М.:
1.1. Розробити маршрути руху здобувачів освіти (залучаються всі
можливі входи в приміщення закладу).
1.2. Скласти графік, за яким відбувається допуск здобувачів освіти до
закладу. Графік допуску повинен запобігати утворенню скупчення учасників
освітнього процесу.
1.3. У розкладі занять забезпечити різний час початку та закінчення
занять (перерв) для різних академічних груп, передбачивши навчання у три
зміни.
1.4. Мінімізувати пересування академічних груп по різним аудиторіям.
1.5. За можливості забезпечити проведення занять з окремих дисциплін
на відкритому повітрі.
1.6. Здійснювати контроль за носінням студентами та колегами засобів
індивідуального захисту (респіраторів, захисних щитків або масок).
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2. Заступнику директора філії з організаційно-виховної роботи к.т.н., доц.
Дрозд О. В.:
2.1. До початку занять та в перші дні навчання забезпечити дієвий
контроль за проведенням додаткового інструктажу для студентів щодо
запобігання поширенню коронавірусної інфекції (COVID-19) і дотримання
правил респіраторної гігієни та протиепідемічних заходів. Термін – до
08.09.2020 року та 16.09.2020 року (згідно з розпорядженням по Херсонській
філії від 27.08.2020 року № 23 «Про деякі особливості початку освітнього
процесу у 2020-2021 навчальному році – для студентів, які навчаються на 2
курсі (крім груп 2121, 2157 та 2377), на 4 та 6 курсах до 09 вересня 2020 року;
для студентів, які зараховані на навчання в 2020 р., студентів 3 курсу навчання
та студентів груп - 2121, 2157 та 2377 до 16 вересня 2020 року).
2.2. Здійснювати контроль за носінням студентами та колегами засобів
індивідуального захисту (респіраторів, захисних щитків або масок).
3. Заступнику директора філії із загальних питань Годині О. В.:
3.1.

Забезпечити

дієвий

контроль

за

вимірюванням

вахтовими

температури відвідувачам на вході до філії та недопущенням на її територію
студентів і персоналу з підвищеною температурою тіла понад 37,2° C або з
ознаками гострого респіраторного захворювання, а також тих, хто не має
захисних масок і щитків. Термін – до повної відміни протиепідемічних заходів
у закладах освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної
хвороби (covid-19).
3.2. Забезпечити дієвий контроль за недопущенням вахтовими на
територію філії батьків студентів або супроводжуючих осіб, крім осіб, які
супроводжують

осіб

з

інвалідністю.

Термін

–

до

повної

відміни

протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку
поширенням коронавірусної хвороби (covid-19).
3.3. Забезпечити проведення навчання працівників щодо одягання,
використання, зняття засобів індивідуального захисту, їх утилізації, контроль за
виконанням цих вимог. Термін – 07.09.2020 року.
3.4.

Здійснювати

допуск

до

роботи

персоналу

філії

за

умови
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використання засобів індивідуального захисту (респіраторів, захисних щитків
або масок, в тому числі виготовлених самостійно). Термін – до повної відміни
протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку
поширенням коронавірусної хвороби (covid-19).
3.5. Здійснювати контроль за носінням студентами та колегами засобів
індивідуального захисту (респіраторів, захисних щитків або масок).
4. Завідувачам кафедр філії:
4.1. До початку занять та в перші дні навчання забезпечити проведення
кураторами академічних груп додаткового інструктажу для студентів щодо
запобігання поширенню коронавірусної інфекції (COVID-19), дотримання
правил респіраторної гігієни та протиепідемічних заходів. Термін – до
08.09.2020 року та 16.09.2020 року (згідно з розпорядженням по Херсонській
філії від 27.08. 2020 року № 23 «Про деякі особливості початку освітнього
процесу у 2020-2021 навчальному році – для студентів, які навчаються на 2
курсі (крім груп 2121, 2157 та 2377), на 4 та 6 курсах до 09 вересня 2020 року;
для студентів, які зараховані на навчання в 2020 р., студентів 3 курсу навчання
та студентів груп - 2121, 2157 та 2377 до 16 вересня 2020 року).
4.2. Здійснювати контроль за носінням студентами та колегами засобів
індивідуального захисту (респіраторів, захисних щитків або масок).
5. Науково-педагогічним працівникам філії:
5.1. Перед початком занять проводити обов’язкове опитування учасників
освітнього процесу щодо їх самопочуття та наявності симптомів респіраторної
хвороби.
5.2. В разі виявлення ознак гострої респіраторної хвороби, за відсутності
батьків, одразу забезпечити одягання масок здобувачами освіти і тимчасово
ізолювати в спеціально відведеному приміщенні закладу.
5.3. Про факт або підозру захворювання терміново інформувати
відповідальну особу для координації дій щодо організації протиепідемічних
заходів провідного фахівця Л. І. Туркову, заступника директора з навчальної
роботи та директора філії.
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5.4. Здійснювати контроль за носінням студентами та колегами засобів
індивідуального захисту (респіраторів, захисних щитків або масок).
6. Завідувачам кафедр та інших структурних підрозділів філії:
6.1. Забезпечити наявність на кафедрах та у своїх підрозділах повного
комплекту

документів,

зазначених

у

констатуючій

частині

цього

розпорядження.
6.2. Ознайомити працівників кафедр та структурних підрозділів з цим
комплектом документів під розпис.
7. Провідному фахівцю М.В. Чепінозі зміст цього розпорядження довести
до відома керівників структурних підрозділів Херсонської філії під розпис.

Директор Херсонської філії

А. В. Ломоносов
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