Рішення Вченої ради ВП НУБіП України
"Ніжинський агротехнічний інститут" від 22 жовтня 2020 року
(протокол №3) начальника відділу охорони праці Хропоста В.І. про стан
охорони праці, пожежної безпеки та протиепідемічні заходи в підрозділах інституту
Заслухавши й обговоривши доповідь Хропоста В.І., Вчена рада відзначає наступне.
Найвищою цінністю суспільства є людина, її здоров’я, недоторканість і безпека.
Керуючись цим головною метою інституту є створення для кожного студента та працівника
безпечних умов праці, безпечної експлуатації обладнання, зменшення або повна
нейтралізація дії шкідливих факторів на організм людини і як наслідок – зниження
травматизму.
Організація системи роботи інституту з охорони праці, пожежної безпеки базується
на здійсненні контролю за дотриманням вимог чинного законодавства; створенні безпечних
умов праці та навчання; документальному оформленні роботи; профілактиці нещасних
випадків; навчання працівників.
Інститут керується і виконує постанови Головного державного санітарного лікаря
України від 28.08.2020 № 50 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах
освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)»
та від 04.08.2020 № 48 «Про затвердження тимчасових рекомендацій що організації
протиепідемічних заходів в гуртожитках в період карантину у зв’язку з поширенням
коронавірусної хвороби (COVID-19)».
В інституті діють розроблені та затверджені в установленому порядку Алгоритм дій
у разі виявлення у здобувача освіти, викладача та/або працівника навчального закладу ознак
гострого респіраторного захворювання та Пам’ятка із виконання протиепідемічних заходів
для НПП та студентів інституту.
Зокрема, в гуртожитках:
− чергові гуртожитку проводять щоденний температурний скринінг безконтактним
методом усім працівникам перед початком робочої зміни та особам, які проживають у
гуртожитку.
− працівники, у яких при проведенні температурного скринінгу виявлено
температуру тіла понад 37,2 °С або ознаки респіраторних захворювань, до виконання
службових обов'язків не допускаються.
− при виявленні ознак респіраторних захворювань або температури тіла понад
37,2 °С у осіб, які проживають в гуртожитку, такі особи підлягають ізоляції в ізоляторі до
отримання консультації медичного працівника;
− розміщено інформаційні матеріали щодо профілактики коронавірусної хвороби
(COVID-19);
− організовано на вході до гуртожитків місця для обробки рук спиртовмісним
антисептиком з концентрацією активної діючої речовини понад 60% для ізопропілового
спирту та понад 70% для етилового спирту; розмістити яскравий вказівник про необхідність
дезінфекції рук;
− в місцях потенційного скупчення осіб, які проживають у гуртожитку, нанесено
відповідне тимчасове маркування для забезпечення дотримання дистанції не менше 1,5 м;
− встановлено на робочому місці чергового (вахтера) гуртожитку захисний екран
(забезпечено персонал захисними щитками);
− забезпечено постійну наявність рідкого мила, антисептиків та паперових
рушників в санвузлах загального користування;
− організовано вологе прибирання місць скупчень проживаючих та дезінфекцію
поверхонь, з якими контактують відвідувачі, у всіх громадських та службових зонах (столи,
стільці, ручки, двері, сходи, перила тощо) кожні 3-4 години, повторювати процедуру у будьякий час при забрудненні;

− при виявленні у осіб, які проживають у гуртожитку, симптомів гострого
респіраторного захворювання та/або підвищення температури тіла невідкладно
повідомляється керівництво інституту та вживаються невідкладні заходи щодо
недопущення розповсюдження коронавірусної хвороби (COVID-19) у гуртожитку;
− дозволено перебування в приміщеннях загального перебування або користування
(поза кімнатами) лише у респіраторі або захисній масці (у тому числі виготовленій
самостійно) так, щоб були покриті ніс та рот;
− заборонено масові збори працівників та осіб, які проживають у гуртожитку в
закритих приміщеннях.
Вчена рада ухвалила: інформацію прийняти до відома.
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