Рішення Вченої ради ВП НУБіП України
"Ніжинський агротехнічний інститут" від 22 жовтня 2020 року
(протокол №3) щодо доповіді доцента кафедри життєдіяльності і
природокористування Жигуліна О.А.
про особливості освітнього процесу в умовах пандемії
Заслухавши й обговоривши доповідь Жигуліна О.А., Вчена рада відзначає
наступне.
Аудиторні заняття проводяться у поєднанні з дистанційним навчанням під час
самоізоляції студентів.
Навчальний заклад дотримується заходів безпеки: щоденний температурний
скринінг (≤37,2 град. С); дезінфекція рук при вході та миття водою з милом після занять;
ізоляція рота й носа при кашлі та чханні; фізична дистанція 1,5; пересування по інституту в
масках; домашня ізоляція при лихоманці, кашлю, ломоті в тілі; дистанція в їдальні не
більше 4-х осіб за столом і 1,5 м у черзі; провітрювання аудиторії не менше 10 хв.;
дезінфекція підлоги, меблів, ПК, дверних ручок; використання щитків для читання лекцій;
усунення скупчення студентів на перерві; агітація про вірус як велику загрозу;
повідомлення відділу охорони праці й заклад про стан здоров’я; при позитивному тесті на
вірус недопуск до інституту, дезінфекція приміщень в яких перебував хворий; рішення про
дистанційне навчання при недостатній ефективності заходів тощо.
У той же час Вчена рада відзначає, що недоліками заходів безпеки є
неефективність параметрів, пасивність, несистемність. Так, наприклад, параметр відстань
1,5 м є недостатньою, оскільки, вітер впливає на швидкість осідання краплинної хмари як
показали наукові дослідження. Якщо швидкість вітру 0 км/год., то краплинна хмара осідає
за 10 с і заражає поверхню на відстані 2 м. Якщо ж швидкість вітру 4 км/год, то та ж
краплинна хмара за 1,6 с поширюється на відстань 6 м, а якщо швидкість вітру 15 км/год,
то та ж краплинна хмара за 1,6 с поширюється ще на більшу відстань.
Протидіє проникненню вірусу в організм імунна система, яку можна посилити
позитивним образом життя (здорова їжа, вітаміни, відмова від табакокуріння й
вживання алкоголю, наркотиків, прогулянки на свіжому повітрі, спорт, водні процедури,
позитивні думки та вчинки).
Вчена рада ухвалила: інформацію прийняти до відома.
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