Алгоритм дій протиепідемічних заходів в ОНАХТ на період карантину у
зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)
(затверджено рішенням ректорату ОНАХТ
від 31 серпня 2020 року протокол №5)
Відповідно до статті 40 Закону України «Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення», на виконання пункту 17 постанови
Кабінету Міністрів України від 20 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», постанови Головного державного санітарного
лікаря України № 50 від 22.08.20 р. «Про затвердження протиепідемічних
заходів у закладах освіти на період карантину у зв'язку поширенням
коронавірусної хвороби (COVID-19)» та наказу Департаменту охорони здоров`я
Одеської міської ради від 21.08.20 №396 «Утримання закладу освіти у
навчальному 2020-2021році»:
1. Керівникам структурних підрозділів та кураторам академічних груп
провести роз'яснювальну роботу з персоналом та студентами академії щодо
індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення симптомів
коронавірусної хвороби (COVID-19) серед персоналу та здобувачів освіти.
2. Допуск студентів до занять та працівників академії до роботи
здійснювати за умови використання засобів індивідуального захисту
(респіратора або захисної маски, у тому числі виготовлених самостійно) після
проведення термометрії безконтактним термометром.
Працівники та студенті із ознаками гострого респіраторного
захворювання або підвищеною температурою тіла понад 37.2OС не
допускаються до занять або на робоче місце.
3. Працівники закладу повинні мати засоби індивідуального захисту із
розрахунку 1 захисна маска на 3 години роботи. Після кожного зняття засобів
індивідуального захисту та перед одяганням чистих засобів індивідуального
захисту, працівник повинен ретельно вимити руки з милом або обробити
антисептичним засобом.
4. Використані засоби індивідуального захисту, паперові серветки
викидати в окремі контейнери (урни) з кришками та поліетиленовими пакетами.
5. Обмежити проведення масових заходів (нарад, зборів тощо) в закритих
приміщеннях (окрім заходів необхідних для забезпечення функціонування
закладів освіти – проведення засідань ректората, конкурсних комісій,
конференцій трудового колективу тощо).
6. Науково-педагогічний склад академії перед початком проведення
занять повинний опитувати студентів щодо їх самопочуття та наявності
симптомів респіраторної хвороби. Якщо такі скарги є, викладач зобов’язаний
направити студента до свого сімейного лікаря, який визначає подальші дії.
7. У разі виявлення позитивного результату тестування працівник або
студент тимчасово ізолюються. Результати тестування передаються сімейним

лікарем до служби спеціалізованої швидкої допомоги, лікарі якої приймають
рішення щодо організації подальшого лікування хворого.
8. У разі підтвердження випадку коронавірусної хвороби COVID-19 в
одного із студентів, всі інші студенти відповідної групи визнаються такими, що
потребують самоізоляції та повинні вжити заходів, передбачених галузевими
стандартами в сфері охорони здоров’я.
9. Заповненість лекційних залів під час проведення занять, що
передбачають поєднання кількох груп, не повинна перевищувати 50% при
забезпеченні максимальної дистанції між здобувачами освіти.
10. Захисні маски можуть не використовуватися під час проведення занять
у навчальних приміщеннях. Під час пересування приміщеннями академії
використання захисних масок є обов'язковим.
11. Завідуючим кафедрами забезпечити контроль провітрювання
приміщень впродовж не менше 10 хвилин після кожного навчального заняття.
12. Завідуючим кафедрами після проведення занять у кінці робочого дня
організувати проведення очищення і дезінфекцію поверхонь (в тому числі
дверних ручок, столів, місць для сидіння, перил, тощо).
13. Під час заселення до гуртожитків іногородніх студентів (крім
іноземних громадян) обов`язково проводити у медичних пунктах академії
тестування на короновірусну хворобу (СОVID-19) методом імуноферментного
аналізу (ІФА).
14. Затвердити графік роботи пунктів харчування студентів. Організація
мультипрофільного харчування за типом «шведського столу» та шляхом
самообслуговування на період карантину не дозволяється.
15. При організації харчування забезпечити відстань між столами не
менше 1,5 м та розміщення за столом не більше 4-х осіб.
16. Функціонування питних фонтанчиків на території академії не
дозволяється.
17. Всім працівникам Навчально-виробничого комбінату харчування мати
засоби індивідуального захисту із розрахунку 1 захисна маска на 3 години
роботи, одноразові рукавички, які необхідно змінювати після кожної дії
виробничого процесу, або під час лабораторних занять. Засоби індивідуального
захисту мають бути в наявності із розрахунку на 5 робочих днів, у т.ч. на 1
робочу зміну – безпосередньо на робочому місці працівника.
18. Працівники Навчально-виробничого комбінату харчування, які
видають страви або здійснюють розрахунок, повинні бути в захисній масці або
респіраторі, в захисних окулярах або із захисним щитком, та в одноразових
рукавичках.
19. Після кожного зняття засобів індивідуального захисту (захисних масок
одноразових рукавичок) перед одяганням чистих засобів індивідуального
захисту, працівник повинен ретельно вимити руки з милом або обробити
антисептичним засобом.

