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Інструкція № 17
Для працівників та студентів медичного коледжу,

щодо дотримання санітарних та протиепідемічних заходів

у зв’язку з небезпекою поширення COVID -19

І. Загальні положення
1. Дана інструкція встановлює основні вимоги щодо безпечного
перебування у Бердичівському медичному фаховому коледжі працівників
та студентів медколеджу у відповідності до Постанови КМУ від
22.07.2020 року №641, із змінами (Постанова КМУ від 12.08.2020 року
№712). В залежності від епідемічної ситуації встановлюється «зелений»,
«жовтий», «помаранчевий», «червоний» рівень епідемічної небезпеки
поширення COVID - 19
Згідно стат14. Закону України «Про охорону праці - працівники
(студенти) зобов'язані: дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про
безпеку і здоров'я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт
чи під час перебування на території підприємства; знати і виконувати
вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила
користування засобами колективного та індивідуального захисту.
Працівник несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених
вимог.

ІІ. Вимоги безпеки перед початком роботи
1. Перед початком робочого дня проводиться температурний скринінг усім
працівникам, студентам та відвідувачам коледжу. Якщо при проведенні
температурного скринінгу виявлено температуру тіла понад 37,2 або
ознаки респіраторних захворювань, особа не допускається до виконання
обов'язків та всередину приміщення.
2. Допуск до роботи персоналу лише за умови використання засобів
індивідуального захисту.
3. Дотримуватись правил особистої гігієни, маскового режиму та правил
поводження з засобами індивідуального захисту.
4. Пересуватись по коледжу відповідно до визначених маршрутів, що
передбачають дотримання соціальної дистанції.
5. Куратори груп щотижня проводять опитування студентів стосовно
знаходження на самоізоляції чи обсервації та щоранку щодо їх
самопочуття та наявності симптомів респіраторної хвороби. У разі
виявлення ознак гострої респіраторної хвороби рекомендувати
залишитись вдома для самоізоляції та повідомити сімейного лікаря.
6. Після кожного навчального заняття проводити провітрювання аудиторій
не менше ніж 10 хвилин.
7. Правильно користуватися маскою . Знімати маску не доторкаючись до
зовнішньої поверхні. Користуватися не більше 2 - 3 години. Утилізувати
маску в закриті ємності.
8. Перед початком роботи ретельно помити руки з милом а тоді обробляти
їх спиртовмісним розчином або антисептиком протягом 30- 40 секунд. На
сьогоднішній день це обов'язкова процедура в разі будь - яких контактів

із потенційно забрудненими об'єктами. Особливу увагу приділити нігтям,
там накопичується найбільше бруду. Якщо на поверхні рук є вірус, миття
рук або їх обробка спиртовмісним розчином вб'є його.
9. По можливості не торкатися руками очей, носу, рота. Торкаючись
руками очей, носа або рота, можна перенести вірус з поверхні рук до
організму.
10. Дотримуватись правил респіраторної гігієни. При кашлі або чханні
прикривайте рот і ніс серветкою або згином ліктя. Використану серветку
відразу викидайте у контейнер для сміття.
ІІІ. Вимоги безпеки під час роботи
Якщо встановлено «зелений» рівень епідеміологічної небезпеки
поширення COVID - 19

1. Частіше провітрювати приміщення. Доступ чистого повітря перешкоджає
розповсюдженню вірусів.
2. У разі виявлення ознак гострої респіраторної хвороби здобувачі освіти
тимчасово ізолюються в спеціально відведеному приміщенні закладу,
інформуються фельдшер коледжу, куратор, батьки та приймається
узгоджене рішення щодо направлення до закладу охорони здоров'я. У
приміщенні, де перебувала особа з підозрою на захворювання, провести
термінову дезінфекцію, за можливості кварцування та провітрювання.
3. При перших симптомах респіраторних захворювань (підвищеній
температурі, появі кашлю, нежитю або ускладненні дихання) особі
негайно звернутися
за
медичною
допомогою.
Обов'язково
зателефонувати сімейному лікарю.
4. Технічному персоналу протягом робочого дня регулярно протирати
дезінфікуючим засобом дверні ручки, поручні сходових маршів,
проводити вологе прибирання підлоги.

Якщо встановлено «жовтий» рівень
епідеміологічної небезпеки поширення COVID - 19

1. Дотримуватись усіх вимог «зеленого» рівня епідемічної небезпеки
поширення COVID - 19.
2. Проводити наради, спілкування з батьками та інші заходи лише в онлайн
режимі.
3. Збільшити кратність прибирання та дезінфекції поверхонь у приміщенні
та на поверсі.
4. Обмежити пересування
по території навчального закладу всіма
учасниками освітнього процесу.

Якщо встановлено «помаранчевий» рівень
епідеміологічної небезпеки поширення COVID - 19

1. Дотримуватись усіх вимог «зеленого» та «жовтого» рівнів епідемічної
небезпеки поширення COVID - 19.
2. Відвідування занять групами не більше 20 студентів.
3. Рекомендовано проводити змішане навчання, перевід частини навчальних
предметів у дистанційну форму.

Якщо встановлено «червоний» рівень
епідеміологічної небезпеки поширення COVID - 19
1. Дотримуватись рекомендованих обмежень задля запобігання поширенню
вірусної інфекції COVID - 19.
2. Проводити навчання лише у дистанційній формі.
IV. Вимоги безпеки після закінчення роботи

1. Після закінчення занять викладачам необхідно запитати про стан здоров'я
студентів.
2. Студентам організовано залишити навчальну аудиторію за визначеним
маршрутом.
3. Лаборантам та завкабінетами проконтролювати проведення прибирання у
навчальних аудиторіях.
4. Техперсоналу в кінці робочого дня потрібно добре провітрити навчальні
аудиторії та кабінети, протерти дезінфікуючим засобом усі поверхні:
дверні ручки, робоче місце, столи, парти, стільниці, відкриті полиці,
підвіконня, клавіатуру тощо.
5. Техперсоналу в кінці робочого дня зібрати усі відходи, використовуючи
2-3 мішки один в середині іншого, обробити дезінфікуючим розчином
сміттєву урну, ретельно зав'язати та викинути у контейнери на
спеціальному майданчику для побутових відходів. Ретельно вимити та
продезінфікувати руки.

V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

При виникненні аварійної ситуації діяти згідно обставин. Евакуація з
приміщень проводиться по схемі аварійних виходів під керівництвом
адміністрації, викладачів та лаборантів. Всі присутні в будівлі виводяться з неї
на безпечну відстань та звіряються по списках. У разі необхідності
викликаються аварійні служби за телефонами:
101 - пожежно-рятувальна;
102 - поліція;
103 - швидка медична допомога;
104 - газова.

