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НАКАЗ № Я Л 'Аг
Про організаційні .заходи
з виконання постанови Головного
державного санітарного лікаря України

На виконання постанови Головного державного санітарного лікаря України
від 21.05.2020 №24
НАКАЗУЮ:
1. Створити комісію у складі:
1. Щербина І.М. - заступник директора з навчально-методичної
роботи
2. Панченко МІ. - заступник директора з навчально-виробничої
роботи
3. Примаченко С.О. - заступник директора з виховної роботи
4. Кітнюх Г.А. - заступник директора з адміністративно-господарської
роботи
5. Кітнюх МІ. - завідуюча відділенням
6. Кесарчук О.Й. - завідуюча відділенням
7. Секач О.Ф. - завідуючий відділенням
8. Радченко Н.М. - методист
2. Під час проведення ліцензійного інтегрованого іспиту Крок-М
«Сестринська справа» забезпечити студентів інформацією про ознаки
респіраторних захворювань, які можуть бути підставою для
недопущення до проходження тестування та надати інформацію про
можливість участі в додаткових сесіях тестування для студентів, які не
будуть допущені до тестування за станом здоров’я.
Відповідальні: Щербина І.М., Панченко М.І., фельдшер медпункту.
3. Визначити маршрути студентів, з метою забезпечення найменшого
контакту між групами студентів.
Відповідальні: Кітнюх Г.А., Рубінковський М.К.
4. Скласти графік, за яким відбуватиметься допуск студентів в будівлю,
де буде проводитись тестування. Графік допуску повинен враховувати
час, необхідний для проведення термометрії, та запобігати скупченню
студентів.
Відповідальні: Щербина І.М. Примаченко С.О.
5. Визначити місця розсадки студентів з дотриманням їх дистанціювання
не менше 1,2 метри один від одного.
Відповідальні: Щербина 1.М., Секач О.Ф., Кесарчук О.Й.
6. Розмістити інформацію у вигляді плакатів, пам’яток про необхідність
дотримання респіраторної гігієни та етикету кашлю.
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Відповідальні: Панченко МЛ., Кітнюх МЛ., Радченко Н.М., фельдшер
медпункту
7. Перед початком тестування всі учасники тестування та залучені особи
проходять термометрію. Особи, в яких виявлено температуру тіла
понад 37,2°С або ознаки респіраторних хвороб, не допускаються до
виконання службових обов’язків або проходження тестування.
Відповідальні: Щербина І.М., Панченко МЛ., Примаченко С.О.
8. Допуск студентів до будівлі, в якій організовано проведення
тестування, здійснювати після проведення термометрії, оцінки
наявності ознак респіраторних хвороб та за умови одягнення захисної
маски.
Відповідальні: Рудін В.В., Пацюк А.Л.
9. На вході до будівлі, в якій проводитиметься тестування, організувати
місця для обробки рук антисептиками.
Відповідальні: Кітнюх Г.А.
10. У санітарних кімнатах, туалетах потрібно забезпечити наявність
рідкого мила, антисептиків.
Відповідальні: Кітнюх Г.А.
11 .Аудиторії, де проводитиметься тестування, перед і після його
проведення повинні провітрюватись не менше ЗО хвилин.
12. У місцях проведення тестування забезпечити чергування медичного
працівника
Відповідальні: фельдшер медпункту
13. На виході із закладу необхідно розмістити контейнер або урну з
кришкою для використаних масок з відміткою «Використані маски»
14. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою
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