
ЖИТОМИРСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

НАКАЗ

від « » вересня 2020 року №

Про додаткові заходи 
на період карантину 
в умовах поширення 
коронавірусної хвороби 
СОУЮ-19

З метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби СОУП)-19 в 
Житомирському медичному інституті Житомирської обласної ради

НАКАЗУЮ:
Затвердити додаткові заходи на період карантину в умовах поширення 

коронавірусної хвороби СОУГО-19 (Додаток 1).
2. Наказ №73 від 01.09.2020 року рахувати таким, що втратив силу.

Ректор інституту В.И. Шатило



Додаток до наказу 
№ 7-д" від Ц 09 ¿сло

Заходи щодо проведення практичних занять на клінічних базах 
практики Житомирського медичного інституту

Житомирської обласної ради 
під час навчання в умовах карантину

1. На першому практичному занятті науково-педагогічні та педагогічні 
працівники інституту ознайомлюють студентів із ознаками коронавірусної 
хвороби С0УЮ-19 та принципами профілактики захворювання.

Відповідальний:
науково-педагогічні та 
педагогічні працівники

2. Перед початком практичного заняття обов’язкова обробка рук 
антисептичними засобами. Відповідальність за проведення обробки рук несе 
студент та науково-педагогічний, педагогічний працівник..

Відповідальний:
науково-педагогічні

та педагогічні працівники
3. Під час проведення практичних занять у разі неможливості виконати 

вимогу соціальної дистанції науково-педагогічні та педагогічні працівники 
інституту і студенти зобов’язані бути в масках.

Відповідальний:
науково-педагогічні

та педагогічні працівники

4. Відповідальними на клінічних базах практики визначено наступних 
науково-педагогічних/педагогічних працівників інституту

КП «Лікарня № 2 ім. В.П. Павлусенка» Житомирської міської ради - 
Яворська Т. І.

КП «Лікарня № І» Житомирської міської ради - Кокоріна С. А.
КП «Дитяча лікарня ім. В. Й. Башека» Житомирської міської ради - 

Кравчук С. М.
КНП «Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф.Гербачевського» Житомирської 

обласної ради - Дика Б. М.

5. Відповідальні за клінічні бази практики науково-педагогічні/педагогічні 
працівники інституту отримують на складі інституту рукавички та засоби для 
проведення дезінфекції поверхонь, муляжів, що були в користуванні під час 
проведення маніпуляцій і забезпечують ними на кожне практичне заняття 
чергових студентів



Відповідальний: 
Яворська Т. І. 
Дика Б. М. 
Кокоріна С. А. 
Кравчук С. М.

6. Після кожного практичного заняття згідно з графіком студенти проводять 
профілактичну дезінфекцію поверхонь, інструментів, муляжів, що були в 
користуванні під час проведення маніпуляцій, дезінфікуючими засобами, з 
використанням рукавичок, під обов’язковим наглядом викладача.

Відповідальний:
Науково- 
педагогічні/педагогіч 
ні працівники 
клінічних баз 
практики

7. Під час проведення практичних занять на клінічних базах практики 
студенти та науково-педагогічні/педагогічні працівники інституту повинні 
дотримуватись додаткових протиепідемічних заходів, визначених відповідним 
закладом охорони здоров’я.

При потребі роботи у відділеннях закладів охорони здоров’я визначені 
відповідальні особи від інституту контактують із відповідальними особами від 
закладів охорони здоров’я та щоденно отримують інформацію щодо 
епідемічної ситуації у відповідних відділеннях.

Відповідальними особами від закладів охорони здоров’я визначено:
КПП «Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф.Гербачевського» Житомирської 

обласної ради медичний директор з медсестринства
Тевс Світлана Сергіївна 0973441586
КП «Лікарня № 1» Житомирської міської ради - головна медична сестра 

Лаптева Любов Василівна 0676650415
КП «Лікарня № 2 ім. В.П. Павлусенка» Житомирської міської ради- головна 

медична сестра Журавель Олена Олександрівна 0672833169
КП «Дитяча лікарня ім. В. Й. Башека» Житомирської міської ради - 
медичний директор - Довгаль Світлана Миколаївна 0979507695 
головна медична - Абдухалікова Зоя Володимирівна 0688597343

В ідповідальний: 
Яворська Т. І. 

Дика Б. М. 
Кокоріна С. А. 
Кравчук С. М

8. Відвідування студентами та науково-педагогічними/педагогічними 
працівниками інституту відділень закладів охорони здоров'я можливе лише за 



умов дозволу відповідальних осіб від закладів охорони здоров’я та при 
благоприємній епідемічній ситуації, відсутності ознак респіраторних 
захворювань у науково-педагогічних та педагогічних працівників інституту, 
студентів інституту, а також при наявності додатково засобів індивідуального 
захисту (медичної маски або респіратора та рукавичок, тощо).

Відповідальний:
Науково-педагогічні/ 

педагогічні працівники 
клінічних баз практики

9. Щоденно науково-педагогічні та педагогічні працівники клінічних баз 
практики клінічних баз забезпечити виявлення студентів з ознаками хвороби і 
повідомляти відповідальних особу проректора з соціально-гуманітарних 
питань та міжнародного співробітництва Горай О.В. та/або директора коледжу 
Піскарьову А.І. та слідувати їх розпорядженням.

Відповідальний:
Науково-педагогічні/ 

педагогічні працівники 
клінічних баз практики

10.Вхід стороннім особам в навчальні кімнати на клінічних базах практики 
суворо заборонено.

Відповідальний:
Науково-педагогічні/ 

педагогічні працівники 
клінічних баз практики



Заходи щодо проведення практичних занять у 
Житомирському медичному інституті 

Житомирської обласної ради 
під час навчання в умовах карантину

1. Перед початком практичного заняття обов’язкова обробка рук 
антисептичними засобами. Відповідальність за проведення обробки рук 
несе викладач.

Відповідальний: 
викладачі

2. Під час проведення практичних занять у разі неможливості виконати 
вимогу соціальної дистанції викладач і студенти зобов’язані бути в 
масках.

Відповідальний: 
викладачі

3. Лаборанти отримують на складі інституту і на кожне практичне заняття 
забезпечують чергових студентів рукавичками та засобами для 
проведення дезінфекції поверхонь, муляжів, що були в користуванні 
під час проведення маніпуляцій.

Відповідальний: 
Ожго Н.С.

4. Після кожного практичного заняття згідно з графіком студенти 
проводять профілактичну дезінфекцію поверхонь, інструментів, 
муляжів, що були в користуванні під час проведення маніпуляцій, 
дезінфікуючими засобами, з використанням рукавичок, під 
обов’зковим наглядом викладача.

Відповідальний : 
викладачі, 
лаборант

5. Під час проведення практичних занять (виробничої практики), що 
проходять на базі закладів охорони здоров’я, студенти та викладачі 
повинні дотримуватись додаткових протиепідемічних заходів, 
визначених цим закладом.

Відповідальний:
Можарівська А.А., 
викладачі



Заходи на період карантину в умовах поширення 
коронавірусної хвороби СОУІВ-19

1. Черговим забезпечити проведення температурного скринінгу при 
вході в корпуси інституту та гуртожитку.
Залучити до проведення температурного скринінгу з 8.30 до 9.30 при 
входах в інститут лаборантів.
Показники скринінгу температури співробітників та студентів 
фіксувати в журналі реєстрації показників скринінгу температури.
Заборонити вхід з температурою більше 37,2 в корпуси інституту.

Відповідальний: Волинець С. В
2. Заборонити вхід стороннім особам в корпуси інституту та гуртожитку.

Виконавці: чергові інституту,
гуртожитку.
Відповідальний: Волинець С. В.

3. Обмежити скупчення та пересування мешканців гуртожитку. 
Проводити щоденний моніторинг стану здоров’я мешканців 
гуртожитку та доповідати проректору з соціально-гуманітрних питань 
та міжнародного співробітництва Горай О.В.

Відповідальний: Кондратюк І К, Товкач Г. І., вихователі.
4. Призначити проректора з соціально-гуманітрних питань та 

міжнародного співробітництва Горай О.В. уповноваженою особою в 
інституті за забезпечення порядку дій у випадку виявлення осіб з 
ознаками гострої респіраторної хвороби.

Відповідальний: Горай О.В.
5. Розробити пам’ятку для батьків (опікунів), студентів, співробітників 

Житомирського медичного інституту щодо навчання в умовах 
карантину.

Відповідальний : Горай О.В.
6. Провести анкетування серед студентів інституту з метою становлення 

рівня обізнаності з клінічними ознаками коронавірусної хвороби 
СОУГО-19. (Анкета додається)

Відповідальний: Піскарьова А.І.

7. Щоденно викладачам забезпечити виявлення студентів з ознаками 
хвороби і повідомляти завідувача відділення чи відповідальну особу 
(проректора з соціально-гуманітарних питань та міжнародного 
співробітництва Горай О.В. та директора коледжу Піскарьову А.І.).

Відповідальний: Завідувачі відділень, куратори груп.



8. Проводити після кожного практичного заняття профілактичну 
дезінфекцію поверхонь, муляжів дезінфікуючими засобами 
дозволеними до застосування МОЗ України в умовах поширення 
СОУТО-19.

9. Дані про щоденний моніторинг стану здоров’я фіксувати в журналі 
реєстрації випадків захворювання.

Відповідальний: Піскарьова А.І.

10. Відповідальній особі направляти студентів з ознаками хвороби в 
ізолятор інституту.

Відповідальний: Горай О.В., Піскарьова А.І.
11. У разі виявлення у студента, який проживає у гуртожитку, ознак 

гострого респіраторного захворювання та/або підвищення температури 
тіла, необхідно направити його до ізолятора гуртожитку.

Відповідальний: Горай О.В., Піскарьова А.І., Роговська К.

12. Уповноваженій особі повідомити батьків (опікунів) студента про 
виявлені ознаки хвороби.

Відповідальний: Горай О.В., Піскарьова А.І.
13. Залучати при необхідності до огляду студентів з ознаками гострого 

респіраторного захворювання та надання невідкладної допомоги 
лікарів, викладачів з медичною освітою з числа працівників інституту.

Відповідальний: Піскарьова А.І.
14. За погодженням з батьками вирішити питання направлення особи з 

ознаками гострого респіраторного захворювання додому чи до закладу 
охорони здоров’я.

Відповідальний: Горай О.В., Піскарьова А.І.
15. Надіслати екстрене повідомлення форми 058/о про підозру на 

інфекційне захворювання до територіального закладу громадського 
здоров’я у випадку виявлення ознак гострого респіраторного 
захворювання та/або підвищення температури тіла у студента під час 
навчання

Відповідальний: Богдан О.В.
16. У випадку підтвердження зараження у студента, співробітника 

інституту СОУЮ-19, адміністрації інституту запровадити карантинні 
заходи згідно з приписом головного санітарного лікаря України. У 
приміщенні, де знаходився хворий студент, викладач/працівник 
провести поза графіком провітрювання та дезінфекцію поверхонь. 
Повідомити Обласний лабораторний центр з метою проведення 
дезінфекційних заходів .

Відповідальний: Горай О.В., Піскарьова А.І., 



приміщенні, де знаходився хворий студент, викладач/працівник 
провести поза графіком провітрювання та дезінфекцію поверхонь.
Повідомити Обласний лабораторний центр з метою проведення 
дезінфекційних заходів .

Відповідальний: Горай О.В., Піскарьова А.І., 
Волинець С.В, Богдан О.В. 

17.Особам, що перебували у контакті з особою, в якої лабораторно 
підтверджено захворювання на СОУГО-19, не відвідувати інститут, 
негайно повідомити навчально-методичний відділ (відділ кадрів) та 
невідкладно звернутися за медичною допомогою до сімейного лікаря з 
метою своєчасного діагностування СОУГО-19.

Відповідальний: Горай О.В., Піскарьова А.І., 
Киричук І.М., Богдан О.В.

18. Забезпечити недопуск викладачів/інших працівників інституту з 
вираженими ознаками гострого респіраторного захворювання.
Викладачам та іншим працівникам інституту, що перебували у контакті 
з особами, в яких лабораторно підтверджено захворювання на СОУЮ- 
19, не виходити на роботу та невідкладно звернутися за медичною 
допомогою.

Відповідальний: Керівники структурних підрозділів.

19. Викладача/працівника інституту з ознаками гострого респіраторного 
захворювання та/або підвищення температури тіла, які з’явилися під 
час роботи, відправити додому з рекомендаціями негайно звернутись за 
медичною допомогою до сімейного лікаря або за потреби викликати 
швидку допомогу.

Відповідальний: Горай О.В., Піскарьова А.І.

Робоча група:

1. Гордійчук С.В.
2. Горай О.В.
3. Овчіннікова Н.П.
4. Піскарьова А.І.
5. Киричук І.М.
6. Можарівська А.А.


