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MIHICTEPCTBO ОХОРОНИ ЗДОРОВ,Я УКРАiНИ

IвАно-ФрАнкIвський нацIонАльний мЕдичний
УНIВЕРСИТЕТ

нАкАз

м. Iвано-Франкiвськ Ns767 -дl4.08.2020p.

Про пiдготовку до
проведення освiтнього процесу
в IФНМУ за умов адаптивного
карантину в 2020-202| н. р.

На виконання Постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд ||.ОЗ.2О20 Ns
211 <Про запобiгання поширенню на територii УкраiЪи гостроi респiраторноi
ХВОРОби COVID-l9> (в редакцii Постанов КМУ вiд 16 березня 2О2О р. NЬ 215,
Вiд 2 квiтня 2020 р. JФ 255) зi змiнами, нак€ву ректора IФНМУ ЛГs 332-д вiд
lI.0З.2020Р. <Про оголошення карантину>), Постанови Головного .Щержавного
санiтарного лiкаря МОЗ Украiни вiд З0.07.2020 J\Ъ42 <Про затвердження
Тимчасових рекОмендацiй щодо органiзацii протиепiдемiчних заходiв у
ЗаКЛаДаХ ОСвiти в перiод карантину в зв'язку з поширенням KopoHaBipycHoi
ХВОРОбИ (COVID-19)> (надалi - Тимчасовi рекомендацii), листа MiHicTepcTBa
освiти i науки Украiни J\b1/9-423 вiд 06.08.2020 року <Про деякi особливостi
ПОЧаТКУ освiтнього процесу в 2020-2021 навчальному роцi> та з метою
ЗапОбiгання ускладнення епiдемiчноТ ситуацii внаслiдок поширення
KopoHaBipycHoi хвороби (COVID-19) серед спiвробiтникiв та здобувачiв освiти
Унiверситету

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План заходiв з пiдготовки до проведення освiтнього процесу в
IФНМУ за умов адаптивного карантину в 2020-202l н.р. (надалi - ГЬrан заходiв)
(додаток 1).

2. Заступнику ректора з адмiнiстративно-господарськоТ роботи !митренку
А.С., У вiдповiдностi до Г[лану заходiв, забезпечити навчzrльнi корпуси
Унiверситету вiдповiдним iHBeHTapeM, засобами iндивiдуального захисту,
миючими засобами, паперовими рушниками, електросушарками для рук,
органiзувати центра-пiзоване приЙмання та утилiзацiю використаних засобiв
iндивiдуального захисту.
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3. Навчальному вiдliiлу ло 25.08.2020р. скJIас,ги адаптованi розклали занять

на осiннiй семестр 20201202l lr.p. ,t }}рахуt}аIlllям t]имоI, 'l'имчасtlвих

рекоменлацiй.
4. Начальнику HaBчaJlbнtrt,o Bi/l,цi,lry I't>;lубу [].[], ,цсlвести llo Bi.rtoMa деканаr'iв

факультетiв, дирекuii Ilавчально-наукOt]оI,о ir,rст,и,гут,у гtiс.llяltипломноТ освiти
(надалi - [{HIItO), cPaxOBо1,сt ме,ilичtt()t,tl Kсl,1c,t;K1, (}Ia/lajli -_ Ktl;rc,rtiKy). вi.,rдi;rу

аспiран,гури i докторантури, кафе;tр ,га з,,ltlбуtlа.tiв освir,и адагIтовагti розклади
занять.

5. Проректору з науково-IIеда[,оI,iчноТ т,а ltiкувальноТ роботй ФелорЧеНку

В.М., завiдувачам кафедр та керiвникам сr,руктурних гriдроздiлiв забезпечити

допуск до робот,и сгriвробiтникiв Унiверситсту за умови використання засобiв

iнливiдуального захисту (ресгriра,гора абсl ,захисноТ маски) та пiсля провелення

TepMoMeTpiT без конта к,гI l 14 м,гср м о \{ c,I,p()M .

6. Начальнику вiддiлу iнформаriiйно-аltа;li,гичноt,о забезпечення Сен.{iю

В.М. забезпечи,tи можJlивiст,ь llровеllе}lня сlсвi,гttьоt,о проtlесу з викорисl,анням

дистанцiйних форм навчання rла базi дiючих ,гс,стових систем та платформ.

7. ЗавiлувачаN,l rca(lc;ip Ilр()всс,lи ttetlбxi.ttri гtiilt,tl,гсlвчi ,taxo.rtи ililя
забезпечення oc.BiтHbot,tl llpollec\, ,]а ttcl tреби .,tиcl,atIltilirro з використаt]ням

тестовоТ системи tests.il,ua , pml<.ilhrlltr.eclLl.Llal ,Ii} lr;rа,гсРорми ]VIicrosofi'I'earTs.

8. Начальнику вiдлiлу CKTC та монiторинt,у якостi освiти Кагrечуку В.В.
забезпечити могtiторинг якос,гi освiт,нього проt{есу, в тому числi i при

використаннi диЬтанцiйних форм навчаIlня,

9. Начальнику ви/lавtlичоI,о t]i,,1. цi,,l1, БeKirrry, I],Б. забе,зtlеLtи,l,л,l .llp),K

плакатiв/банерiв з iнформацiсtо про tIра[]иJIа респiраторноТ гiгiс:ни та етикету

кашлю, профiлактику поtllирення Kopo}laBi ру,с r r oi' хвороби ( (]OV I D- l 9 ).

10. Помiчнику ректора :] еко},lомiчних I1ит,а}Iь'Гимоtцук О.А. провести аналiз

та розрахунки додаткOвих I]итра,г /(Jlя ,lабс зtlеLIеtl}lя ор[,анiзацiТ ocBiтHыlt,cl

процесу,rа робоr,и струкl,урttих ttillрtl,зjti;litз в 1r,toBax altatll,иBttoI,o каран,l,иllу.

l1.I-Iачальцик},вiддil.rу маркеl,иItt,у i lrсiс,IачанI{я'I'рiщ),Р.l., у вiдliовiдrlосr,i

до Тимчасоtsих рекOмеl-Utаtliй, забёзrIечL1,1,и вчасну закугliвлкl необхiлних засобiв

захисту, iнвентарю та облалtIаI,iIIя, лотриi\,lуtочl.,Iсь rliкlчих HopNt законо/tавстl]а.

l2.Головному бухгалr,еру N4аttькеви.l. K.N4. органiзува,ги своечасне

фiнансове забезпеченttя заходiв визначеt{их /lаI{им наказом.

13. Щеканам факульт,етiв ],а директору l,{}{IПО, Коледжу, завiдувачу
аспiрантури та докторан,гури /{овес,ги itаttий наказ до вiдома кафелр ,га

здобувачiв освiти.
14. Керiвникам Bcix структурних lliitрtlз;ti;liв Унiверсиr,с,,гу здiйснюваr,и

щоденний кон,гроJI ь за ви K()}la}{ I-tям'I-и м часови х рскомеttltацi й.

15. Обмежи"Iи в Унiверс:и,геr-i I]ровt,/lеtittя масових захо/{iв (rrарал, зборiв
тошо) в ,tакри,I их l]l)и\{ttttсttttях (t;Kpirrr захtr,iiв ttctlбxi,lIlt,lx .ilJlя lабе,ltlечеlit{я
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функцiоr{ування Унiверсиrе,l,ч - IIр()вL,,,lсl{tlя BLtclIиx pa/l, засiltань рекr,ора.гiв.
КОНКУРСНих комiсiЙ, KtltlQleperrrtiЙ т,;э1,;ttlвt)I-tl Ko-,IL]Kl }Jl]), r,cltttcl),

l6. Спiвробiтникам Bcix струк,гурI{их lriдрсlздi.гriв Уrriверситету у своIй

роботi керуваl,ись вим()[,ами даноl,о tlaкa,]\,.

17. ЗавiлУючiй канllt'jlярiсю r,a apxiBoM Крайllик Nl,I, довесlи даний tlаказ до
вiдсrма ycix с,грук,гурних tti;tptl,зiti,l i в,

l8. Контроль за виконаL{}{ям l(a[l |ака,tV ]а"ilиlttаю за собокl.

Рек,гtlр ýt.M. Рожко

ПОГОДЖЕНО:

Перrrrий проректор

Проректор з HayKcrBr"lT робсl,гl,t

Прорек,гt-lр,J на),ко t}o-t t с jtal,cl t,i чн tlТ

та лiкувальноТ робо,r,и
Застуtlник рек,гора з алм i н iс,l,ра,гивнtl*
госп одарс ькtli' робоr-и

Головн и й бухl,аlI,r,ср

[Iомiчник peK,I,оpa,} cKtlHclMi,lHltx

IОрили.lний Bi.lt,,ti.;l

Начальник вiллiлу CK'l'(' та
монiторингу якосr,i освiти

Нача,тьник навчаIt ногtl Bi:uti: t l

l,\'l, l:[)cIc}it()K

Ll [, IJitri;t_trtlK

[}, \1. фc,ttlptIclIli()

_,\,t', ,l {r,tи tl)c}tK()

ir. \1. Nlшrti)Kctjli tl

_jl ,\, l и\l()lI(\ к

).l], Xorri,r

l}.B. Каrrсчук

I] l]. l о.liб
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1.

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом ректора IФНМУ
Ns 767-д вiд 14.08.2020 року

ПЛАН ЗАХОДIВ
з пiдготовки до проведення освiтнього процесу в IФНМУ

за умоВ адаптивного карантину в 2020-2021 н,р,

Пiдготувати i провести роз'яснюв€lльну роботи з персон€Lпом та

здобувачами освiти щодо iндивiдуальних заходiв профiлактики,

дотримання правил респiраторноТ гiгiени та протиепiдемiчних заходiв i

реагування на виrIвлення симптомiв KopoHaBipycHoi хвороби (CovID_ 1 9).

вidповidальнi:
кафедра iнфекцiйних хвороб;
кафедра дитячих iнфекцiйних хвороб;
завiдувачi кафедр, керiвники структурних пlдроздlлlв,

розробити €lJIгориrй" дiи на випадок надзвичайноi ситуацii, пов'язаноi з

ресстрацlею випадкiв захворювання на KopoнaBipycHy хворобу (CovID-
iq) ..р.д здобувачiв освiти та працiвникiв Унiверситету довести ik до

вiдома спiвробiтникiв та здобувачiв освiти,

вidповidальнi:
кафедра iнфекцiйних хвороб;

виготовиr" .rпчйи, банери про респiраторну гiгiену та етикет кашлю i

розмiстити iх у навч€lльних корпусах Унiверситету,
вidповidальнi:

начuulьник видавничого вiддiлу Бекiш В,Б,;

коменданти корпусiв;
завiдувачi кафедр.

ЗдiйснюватИ допусК дО роботи персон€tJIу Унiверситету за умови
використання .u.обi" iндивlдуального захисту (респiратора або захисноi

маски, в тому числi виготовлених самостiйно) пiсля проведення щоденноi

TepMoмeTpii безконтактним термометром,
прuцiвники iз ознаками гострого респiраторного захворювання або

пiдвищеною температурою тiла понад З7,2 "с не допускаються на робоче

мiсце, вiдповiдНо до г€LлУзевиХ стандарТiв у сферi охорони здоров'я.
yci працiвники Унiверситету мають бути забезпеченi засобами

iндивiдуального захисту iз poipaxyHKy 1 захисна маска на З години роботи,

Засоби iндивiду€lJlьного захисту мають бути в наявностi iз розрахунку на 5

2.

a
J.

4.
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робочих днiв, у т.ч. на 1 робочу змiну - безпосередньо на робочому мiсцi
працiвника.

пiсля кожного знrIття засобiв iндивiдуального захисту та перед

одяганням чистих засобiв iндивiдуального захисту, працiвник повинен

ретельно вимити руки з милом або обробити антисептичним засобом.

провести навчання працiвникiв щодо одягання, використання,

зняття засобiв iндивiдуального захисту, ik утилiзацii, контроль за

виконанням цих вимог.

проректор з науково-педагогiчноi та лiкувальноi роботи, доцент
Федорченко В.М.;
директор унiверситетськоi клiнiки, доцент семотюк м.м.;
головний бухгалтер Мацькевич К.М.;
керiвники структурних пiдроздiлiв.

5. Забезпечити необхiднi умови для дотриманням працiвниками та

здобувачами освiти правил особистоi гiгiени:
о на входi до Bcix корпусiв забезпечити мiсця для обробки рук

антисептиками, як1 позначити яскравим вкatзlвникOм

необхiднiсть дезiнфекцii рук (банер, наклейка, тощо);
яскравим вказiвником про правила таякi

. в корпусах Унiверситету, в структурних пiдроздiлах розмiстити
контейнериlурни з кришкою для використаних масок з чlткою
яскDавоЮ вiдмiткою (ВИкоРистднI мАскИ тд рукДВИtКИ>;

l,

органiзувати централiзований збiр використаних засобiв

iндивiдуальногО захисту, паперових серветок в oKpeMi контейнери

(ур"") з кришками та полiетиленовими пакетами, з подaльшою

утилiзацiею;
у санiтарних kiMHaTax забезпечити наявнiсть рiдкого мила,

антисептичних засобiв для рук та електросушарок для рук (або

паперових рушникiв);
о пiсля проведення занять у кiнцi робочого днrI проводити очищення i

! -___

дезiнфекцiю поверхонь (в тому числi дверних ручок, столlв, мlсць

для сидiння, перил, тощо);
о пiсля кожного навчаJIьного заняття проводити провiтрювання

навч€UIьних примiщень впродовж не менше 10 хвилин;
о нанести розмiтки на пiдлозi для дотримання безпечноi вiдстанi.

вidповidальнi:
заступник ректора з адмiнiстративно-господарськоi

.Щмитренко А.С.;
коменданти корпусiв;
завiдувачi кафедр.

роботи

6. Забезпечити дотримання вимог щодо органiзацii освiтнього процесу:
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. адаптувати графiк освiтнього процесу до вимог Тимчасових

рекомендацiй;. у розкладi занять передбачити можливiсть визначення рiзного часу
початку та закiнчення занять (перерв) для рiзних груп здобувачiв
освiти;

. розробити маршрути руху здобувачiв освiти (задiяти Bci можливi
входи в примiщення пiдроздiлу) та дотримуватися графiку, за яким
вiдбуваеться допуск здобувачiв освiти до навчЕLпьних корпусiв
Унiверситету, щоб запобiгати утворенню скупчення учасникiв
освiтнього процесу. Заборонити допуск до аудиторiй Унiверситету
батькiв або супроводжуючих осiб, KpiM осiб, якi супроводжують осiб
з особливими потребами;
забезпечити рацiональне використання запасних виходiв iз
навч€uIьних корпусiв Унiверситету, використання розмiтки на
пiдлозi, для полегшення органiзацii двостороннього руху
коридорами, виокремлення зон перемiщення для рiзних груп
здобувачiв освiти;
дозволяти вхiд до навчЕrльних корпусiв Унiверситету тiльки при
наявностi захисноТ маски або респiратора. Захиснi маски можуть не

використовуватися пiд час проведення занять у навч€шьних

примiщеннях. Пiд час пересування навчЕtгIьними корпусами
використання захисних масок е обов'язковим;
мiнiмiзувати пересування здобувачiв освiти мiж навч€tльними
кабiнеlами, аулиторiями, зокрема, шляхом проведення занять
впродовж дня для однiеТ i Tiei групи в однiй i тiй самiй аудиторii
(кабiнетi).

. науково-педагогiчним, педагогiчним працiвникам кафедр Перед

початком занять проводити опитування здобувачiв освiти, щодо ix
самопочуття та наявностi симптомiв респiраторноi хвороби;

. в разi виявлення ознак гостроi респiраторноi хвороби, здобувачi
освiти тимчасово iзолюються в спецiально
пiдроздiлу, при потребi iнформуються
представники) та приймаеться узгоджене рiшення щодо направленнrI

до закладу охорони здоров'я;

вidповidальнi:
перший проректор, професор Ерстенюк Г.М.;
начuшьник навчаJIьного вiддiлу Голуб В.В.;
декани факультетiв: медичного - професор Яцишин P.I., стоматологiчного

_ доцент Бугерчук О.В., фармацевтичного - доцент Федяк I.0., ПiДГОТОВКИ

iноземних громадян - професор Соломчак Д.Б.;
директор ННIПО, доцент Пелехан Л.I.;

директор фахового медичного коледжу, доцент Боцюрко Ю.В.;
нач€uIьник наукового вiддiлу, професор ,Щмитришин Т.М.;
директор Унiверситетськоi клiнiки, доцент Семотюк М.М.;
завiдувачi кафедр.

вiдведеному примiщеннi
батьки (iншi законнi
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7. Органiзувати харчування студентiв з врахуванням вимог адаптивного
карантину, забезпечити вiдстань мiж столами не менше 1,5 м та

розмiщення за столом не бiльше 4-х осiб.

вidповidальнi:
,,Щиректор об' еднання студентських iда-пень Савелiхiна I.M.

8. У ryртожитках Унiверситету:
. проводити щоденний температурний скринiнг безконтактним методом

yciM працiвникам перед початком робочоi змiни та особам, якi проживають

у гуртожитках;
. працiвникiв, в яких виявлено температуру тiла понад з7.2о С або ознаки

респiраторних захворювань не допускати;
о при виявленнi температуру тiла понад з7.2о С або ознаки респiраторних

захворювань у осiб, якi проживають у гуртожитку, таких осiб iзолювати в
окремому примiщеннi (iзоляторi) до отримання консультацii медичного,
працiвника;

. на входi до гуртожиткiв: розмiстити або вiдновити iнформацiйнi матерiали
щодо профiлактики KopoHaBipycHoi хвороби COVID-l9; органiзувати на
входi (в холах) мiсця для обробки рук спиртовмiсними антисептиками
понад 70О для етилового
вказiвники;

о у мiсцях заг€Llrьного

спирту, про цi мiсця мають вк€lзувати яскравi

користування (поза кiмнатами) перебування

дозволяеться лише у засобах iндивiду€tльного захисту (респiратор, маска, у
тому числi виготовлена самостiйно), щоб були покритi Hic та рот;

. у мiсцях потенцiйного скупчення жильцiв нанести вiдповiдне тимчасове
маркування для забезпечення дотримання дистанцii не менше 1,5 метри;

на робочому мiсцi чергового (вахтера) встановити захисний екран (скло),

персонuLл мас використовувати захисний щиток або окуляри;
. проводити вологе прибирання в мiсцях скупчення проживаючих та

дезiнфекцiю поверхонь кожнi 3-4 години та при забрудненнi;

розмiстити контейнери-урни в холах, коридорах для використаних засобiв
iндивiдуального захисту, паперових салфеток та забезпечити

централiзований збiр та утилiзацiю;
розмiстити в холах, коридорах гуртожиткiв правила поводження
проживаючих в умовах адаптивного карантину у вiдповiдностi до
Постанови Головного державного санiтарного лiкаря МОЗ УкраiЪи J\b48

вiд 04.08 .2020 року <Про затвердженнrI Тимчасових рекомендацiЙ щодо
органiзацiI протиепiдемiчних заходiв в ryртожитках в перiод карантину в

зв'язку з поширенням коронавiрусноi хвороби (COVID-19)).
вidповidальнi:

заступник ректора з

Щмитренко А.С.;
адмiнiстративно-господарськоi роботи

проректор з науково-педагогiчноi та лiкувальноi роботи, доцент
Федорченко В.М.;
директор Унiверситетськоi клiнiки, доцент Семотюк М.М.;
коменданти ryртожиткiв;
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голова студентського профкому Солоджук Ю,L,
9. Розмiсти^гита довести до працiвникiв спортивного комплексу, студентlв

<<Тимчасовi рекомендацii щодо органiзацii протиепiдемiчних заходiв в деяких

закладах фiзичноi культури та спорту на перiод карантину у зв'язку з

поширенням коронавiрусноi хвороби (COVID-l9)), затвердженi Постановою

Головного державного санiтарного лiкаря моЗ Украiни Jф47 вiд 04.08 .2020 року.
вidповidальнi:
. заступниК ректора з адмiНiстративно-господарськоi роботи

.Щмитренко А.С.; 
.

о комендант корпусу;
о завiдувач кафедри фiзичноi реабiлiтацii, ерготерапiт з курсом

фiзичного виховання професор Чурпiй I.K. (назва кафедри?)
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