
Тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних 

заходів в гуртожитку Чернівецького медичного фахового 

коледжу в період карантину в зв’язку з поширенням корона 

вірусної хвороби (COVID-19) 

1. У гуртожитку повинна бути визначена відповідальна особа, яка проводить 

щоденний температурний скринінг безконтактним методом усім працівникам 

перед початком робочої зміни та особам, які проживають у гуртожитку. 

(відповідальний - черговий по зміні) 

Працівники, в яких при проведенні температурного скринінгу виявлено 

температуру тіла понад 37.2 або ознаки респіраторних захворювань не 

допускаються до виконання обов'язків. 

При виявленні температури тіла понад 37.2 у осіб, які проживають у 

гуртожитку, такі особи підлягають ізоляції в ізоляторі до отримання 

консультації медичного працівника. 

2. На вході до гуртожитку необхідно: 

• розмістити інформаційні матеріали щодо профілактики коронавірусної 

хвороби СОVID-19; 

• 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. 

(відповідальний – завідувач гуртожитку) 

3. Перебування в приміщеннях загального перебування або користування 

(поза кімнатами) дозволяється лиши у респіраторі або захисній масці (у тому 

числі, виготовленій самостійно), так щоб були покриті ніс та рот. 

4. В місцях потенційного скупчення осіб, які проживають у гуртожитку 

повинно бути нанесене відповідне тимчасове маркування для забезпечення 

дотримання дистанції не менше 1,3 метри. 

На робочому місці, місці чергового (вахтера) гуртожитку встановлюється 

захисний екран. У разі неможливості встановлення захисного екрану, 

персонал має використовувати захисний щиток або окуляри. (завідувач 

гуртожитку) 

5. Адміністрація коледжу  повинна забезпечити гуртожиток: 

• наявність щонайменше п'ятиденного запасу засобів індивідуального 

захисту та їх використання працівниками гуртожитку (респіратори або 

медичні маски, в тому числі саморобні, захисні рукавички); 

• постійну наявність рідкого мила, антисептиків та паперових рушників в 

санвузлах загального користування; 



• обмеження масових зборів працівників та осіб які проживають у 

гуртожитку в закритих приміщеннях. (відповідальний – заступник 

директора з АГР) 

6. Працівники гуртожитку зобов'язані: 

• регулярно мити руки з милом або обробляти їх спиртовмісними 

антисептиками не рідше одного разу за 3 години; 

• утримуватися від контакту з особами, які мають симптоми респіраторних 

захворювань; 

• самоізолюватися у разі виникнення симптомів респіраторних захворювань. 

• здійснювати вологе прибирання місць скупчення проживаючих; 

• дезінфекцію поверхонь, з якими контактують мешканці, у всіх 

громадських та службових зонах (столи, стільці, ручки дверей,  

роздягальні, сходи, перила тощо) кожні 3-4 години, повторювати 

процедуру у будь-який час при забрудненні; 

 

7. При виявленні у осіб, які проживають в гуртожитку симптомів гострого 

респіраторного захворювання та/або підвищення температури тіла, 

адміністрація невідкладно повідомляє заклад охорони здоров'я, який надає 

медичну допомогу особам, що проживають у гуртожитку, або медичний 

пункт, що обслуговує студентські містечка/гуртожиток та вживає 

невідкладних заходів щодо недопущення розповсюдження корона вірусної 

хвороби (СОVID-19) у гуртожитку. 

За умови багатомісного розміщення, ізоляції підлягають усі особи, що 

спільно проживали з нею. 

8. Особам, що знаходяться на самоізоляції в приміщеннях гуртожитку, у разі 

необхідності має бути надана медична допомога відповідно до Стандартів 

надання медичної допомоги хворим на СОVID-19. 

9. Доступ до гуртожитку має бути обмежено на вході/виході, який забезпечує 

доступ до місць самоізоляції осіб. 

 

 


