
                      ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Наказ ректора  НУВГП 

від «05» березня 2020 р.  

№ 165 

 

 

 

З А Х О Д И 

щодо профілактики розповсюдження коронавірусу 

у приміщеннях університету 

 

 

 

№ 

з/п 

 

Перелік заходів 

 

Термін 

виконання 

 

 

Виконавець 

1 2 3 4 

1. Керівникам підрозділів провести 

роз’яснювальні бесіди серед 

працівників та здобувачів освіти 

щодо негайного звернення до 

сімейного лікаря у разі 

погіршення здоров’я (наказ № 157 

від 03.03.20 р.) 

до 13 березня 

2020 року 

Директори інститутів, 

керівники підрозділів 

2. Провести роз’яснювальні бесіди 

серед іноземних здобувачів освіти 

щодо негайного звернення до 

лікаря у разі погіршення здоров’я 

(наказ № 157 від 03.03.20 р.) 

до 13 березня 

2020 року 

Директор Центру 

міжнародного 

співробітництва та 

освіти 

3. В разі підвищення температури до 

39о С у працівників або здобувачів 

освіти потрібно негайно 

викликати карету швидкої 

допомоги 

постійно Директори інститутів, 

керівники підрозділів 

4. Керівникам підрозділів  

рекомендувати працівникам та 

здобувачам освіти часто мити 

руки з милом впродовж  20-40 

секунд, або обробляти  

антисептиком 

постійно Керівники підрозділів  

5. Закупити дезінфікуючі засоби 

(білизна, доместос, хлорка) для 

проведення санітарної обробки 

приміщень університету 

 

до 10 березня 

2020 року 

Начальник відділу 

МТП 

Марачук Л.С. 



6. Закупити мило у підрозділи 

університету 

до 10 березня 

2020 року 

Начальник відділу 

МТП 

Марачук Л.С. 

7. Проводити систематичне 

прибирання приміщень мийними 

та дезінфікуючими  засобами 

щоденно Начальник 

господарського 

відділу  

Літвінцов О.В. 

Директор 

студмістечка  

Швець О.А., 

коменданти корпусів, 

завідувачі 

гуртожитків 

8. Проводити вологе прибирання 

приміщень після кожної пари: 

аудиторій;  

вестибюлів; 

коридорів  

постійно Начальник 

господарського 

відділу  

Літвінцов О.В., 

коменданти корпусів 

9. Проводити дезінфекцію дверних 

ручок, перил маршових сходів, 

кнопок ліфтів, столів, стільців 

щоденно Начальник 

господарського 

відділу  

Літвінцов О.В. 

Директор 

студмістечка  

Швець О.А., 

коменданти корпусів, 

завідувачі 

гуртожитків 

10. В навчальних корпусах після 

кожної пари ретельно 

провітрювати аудиторії, коридори, 

вестибюлі 

постійно коменданти корпусів 

11. Забезпечити належний тепловий 

режим приміщень (t  18 – 22оС) 

постійно головний інженер 

Цімох В.М. 

12. Забезпечити ефективну роботу 

системи водопостачання та 

водовідведення (наявність 

холодної та гарячої води, справну 

роботу каналізаційної системи) 

постійно головний механік 

Сельвесюк І.В. 

13. Рекомендувати орендарям мити 

посуд відповідно до санітарних 

вимог (послідовно проводити 

видалення залишків їжі, миття 

щіткою, водою t 50о С з миючими 

засобами, мити з додаванням 

дезрозчину в іншій ємності, 

постійно Орендарі приміщень 



споліскувати під проточною 

водою температурою не менше t 

65о С в окремій ємності 

14. Підготувати лист у Міністерство 

охорони здоров’я щодо виділення 

медичного працівника у 

здоровпункт університету 

до 13 березня 

2020 року 

Начальник  

відділу кадрів  

Цаль О.Р. 

 

Начальник відділу 

охорони  праці                                                                           Т.Й. Савицька 

 

Погоджено: 

 

Проректор з НП та АГР                                                           О.О. Дмитренко 

 

 
 


