
 

 

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ І ПІДПРИЄМНИЦТВА» 

 
 

НАКАЗ 
 

«30» вересня 2021р.   м. Київ     № 34 
 

Щодо організації протиепідемічних  
заходів у гуртожитку на період  
карантину в зв'язку з поширенням  
коронавірусної хвороби (СОVID-19) 
 

 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. 
№ 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2» (із змінами), Постанови Головного державного санітарного лікаря 
України від 06 вересня 2021 року № 10 «Про затвердження протиепідемічних 
заходів у закладах освіти на період карантину у зв'язку поширенням 
коронавірусної хвороби (COVID-19)» Постанови Головного державного 
санітарного лікаря України від 06 вересня 2021 року № 10, Постанови Головного 
державного санітарного лікаря України від 04.08.2020 р. № 48 “Про 
затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних 
заходів в гуртожитках в період карантину в зв'язку з поширенням коронавірусної 
хвороби (СОVID-19)” та рішення Вченої ради Інституту протокол № 8 від 30 
вересня 2021 року п. 6 

 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Ввести в дію та прийняти до неухильного виконання Тимчасовий 

порядок організації протиепідемічних заходів у гуртожитку Приватного вищого 
навчального закладу «Інститут психології і підприємництва» на період 
карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19). 

2. Здобувачам вищої освіти та іншим особам, що проживають у гуртожитку 
Інституту, із метою запобігання ускладнення епідемічної ситуації внаслідок 
посилення коронавірусної хвороби (COVID-19) максимально дотримуватися 
карантинних обмежень та заходів безпеки, зокрема, носити захисні маски поза 
межами кімнати та користуватися спиртовими антисептиками на вході 
гуртожитку, обмежити масові зібрання в закритих приміщеннях гуртожитку, 
утримуватися від контакту з особами із симптомами респіраторних захворювань, 
проводити вологе прибирання, провітрювання та дезінфекцію всіх поверхонь у 
кімнаті, де проживають, відправитися на самоізоляцію при появі симптомів 
респіраторного захворювання або підвищення температури тіла до отримання 
консультації медичного працівника. 



3. Відповідальній за виховну роботу зі здобувачами вищої освіти Фурман 
М.І. (на період відпустки – Морщенок Т.С.): 

- забезпечити можливість безпечного проживання здобувачів вищої освіти 
у гуртожитку з дотриманням ними максимальних карантинних обмежень та 
заходів безпеки; 

- забезпечити обмежений доступ сторонніх осіб до гуртожитку протягом 
періоду дії карантину та до місць ізоляції осіб у разі виявленні у проживаючих у 
гуртожитку симптомів гострого респіраторного захворювання та/або 
підвищення температури тіла;  

- організувати на вході до гуртожитку місця для обробки рук 
спиртовмісними антисептиками з концентрацією активно діючої речовини понад 
60 % для ізопропілового спирту та понад 70 % для етилового спирту; 

- забезпечити належний санітарно-епідемічний контроль та контроль за 
використанням засобів індивідуального захисту проживаючими в місцях 
загального користування та при переміщенні приміщенням гуртожитку (поза 
кімнатою). 

4. Призначити відповідальною особою, що провидить щоденний 
температурний скринінг безконтактним методом здобувачам вищої освіти та 
іншим особам, які проживають у гуртожитку, відповідальну за виховну роботу 
зі здобувачами вищої освіти Фурман М.І. (на період відпустки – Морщенок Т.С.): 

5. Відповідальному за документообіг  Косарєву Т.В.: 
- розмістити на вході до гуртожитку інформаційні матеріали щодо 

профілактики коронавірусної хвороби COVID-19; 
- забезпечити ознайомлення здобувачів вищої освіти та інших осіб, що 

проживають у гуртожитку, з Тимчасовим порядком організації 
протиепідемічних заходів у гуртожитку Приватного вищого навчального 
закладу «Інститут психології і підприємництва» на період карантину у зв'язку з 
поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), затвердженим Вченою радою 
Інституту; 

- провести роз’яснювальну роботу серед здобувачів вищої освіти та інших 
осіб, що проживають у гуртожитку Інституту, щодо індивідуальних заходів 
профілактики та реагування на виявлення симптомів коронавірусної хвороби 
(COVID-19), необхідності вакцинації від коронавірусної хвороби (COVID-19), 
надати їм інформацію щодо близько розташованих пунктів щеплення у м. Києві 
та Київській області. 

6. Призначити завідувача кафедри менеджменту та онтопсихології 
Морщенок Т.С. відповідальною за організацію окремих місць для тимчасової 
ізоляції/самоізоляції та переселення на них осіб, що проживають у гуртожитку, 
організацію медичного спостереження, доставку харчових продуктів, 
медикаментів, засобів гігієни, особистих речей, з дотриманням необхідних 
протиепідемічних заходів у разі виявленні у здобувачів вищої освіти та інших 
осіб, які проживають у гуртожитку, симптомів гострого респіраторного 
захворювання та/або підвищення температури тіла. 

7. Прибиральниці службових приміщень Кодій Н.М. забезпечити у 
гуртожитку Інституту: 



- постійну наявність рідкого мила, антисептиків та паперових рушників у 
санвузлах загального користування; 

- вологе прибирання місць скупчення проживаючих та дезінфекцію 
поверхонь, з якими контактують відвідувачі, та проживаючі у всіх зонах (столи, 
стільці, ручки дверей, перила тощо); 

- централізований збір використаних засобів індивідуального захисту, 
паперових серветок в окремі контейнери, урни з кришками та одноразовими 
поліетиленовими пакетами з подальшою утилізацією. 

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 
 
В.о. ректора   О.В. Бабіна 
  



Лист підтвердження ознайомлення здобувачів вищої освіти та інших осіб, що 
проживають у гуртожитку ПВНЗ «Інститут психології і підприємництва» з: 

 

1) Тимчасовим порядком організації протиепідемічних заходів у гуртожитку «Інститут 
психології і підприємництва» на період карантину у зв'язку з поширенням 
коронавірусної хвороби (COVID-19) (далі – Тимчасовий порядок); 

2) Інформацією щодо заходів профілактики та реагування на виявлення симптомів 
коронавірусної хвороби (COVID-19), вакцинації від COVID-19 (далі – профілактика та 
вакцинація) 
 

№ Прізвище, ім’я, по батькові 
 
 

 

Здобувач 
освіти 

викладач/ 
ін.посада 

Дата ознайомлення/Підпис П.І.Б. та підпис 
особи, що 
проводила 
інструктаж 

Тимчасовий 
порядок 

профілактика 
та вакцинація 

1 Андрейченко  
Сергій Павлович 

Здобувач 
освіти 

   

2 Вільхова  
Тетяна Юріївна 

Здобувач 
освіти 

   

3 Ворушко  
Софія Анатоліївна 

Здобувач 
освіти 

   

4 Крайній  
Олександр Олексійович 

Здобувач 
освіти 

   

5 Лабівська  
Вікторія Ігорівна 

Здобувач 
освіти 

   

  
 
 

    

  
 
 

    

  
 
 

    

  
 
 

    

  
 
 

    

  
 
 

    

  
 
 

    

  
 
 

    

  
 
 

    

 


