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Тимчасовий порядок
організації протиепідемічних заходів у гуртожитку Львівського коледжу 

будівництва, архітектури та дизайну
Цей Порядок укладено на основі Тимчасових рекомендацій щодо 

організації протиепідемічних заходів в гуртожитках на період карантину у 
зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОУЮ-19) затверджених 
Постановою Головного санітарного лікаря України №48 від 04.08.2020 року., та 
регулює і унормовує протиепідемічні заходи у гуртожитку Львівського коледжу 
будівництва, архітектури та дизайну, в подальшому Гуртожиток. При 
суперечності норм цього Порядку діючим нормам нормативно-правових актів 
Коледжу та Гуртожитку перевагу мають норми Порядку.

1. Основною метою Порядку є запровадження протиепідемічних 
заходів щодо недопущення розповсюдження коронавірусної хвороби (СОУГО-19) 
та забезпечення діяльності Гуртожитку.

2. Приміщення Гуртожитку повинні бути обладнані відповідно до 
вимог Постанови 48 в частині розміщення місць для дезінфекції та дотримання 
вимог соціального дистанціювання, зокрема обладнання місць для обробки рук, 
розміщення інформаційних матеріалів, нанесення розмітки для полегшення 
дотримання соціального дистанціювання тощо.

3. В приміщеннях загального користування (поза кімнатами) 
перебування можливе тільки в одягнених засобах індивідуального захисту 
(респіратори або захисні маски в тому числі виготовлені самостійно).

4. Адміністрація Гуртожитку забезпечує проведення дезінфекційних 
заходів у приміщеннях загального доступу у відповідності до затвердженого 
графіку та згідно діючих вимог МОЗ.

5. Працівникам гуртожитку перед початком робочої зміни проводиться 
термометрія безконтактним методом. В разі виявлення температури тіла, що 
перевищує 37,2°С та/або інших ознак респіраторних захворювань, працівники не 
допускаються до роботи та направляються до сімейного лікаря для визначення 
подальшого лікування.

6. Щоденно, відповідальна особа призначена адміністрацією проводить 
термометрію проживаючим у гуртожитку відповідно до затвердженого графіка.. 
В разі виявлення температури тіла, що перевищує 37,2°С та/або інших ознак 
респіраторних захворювань така особа, а також особи які проживають в одній 
кімнаті ізолюються. Також адміністрація гуртожитку повідомляє медичний 
заклад який здійснює обслуговування проживаючих у гуртожитку. Якщо особа є 
здобувачем освіти то адміністрація гуртожитку повідомляє батьків (інших 
законних представників) для прийняття подальшого узгодженого рішення щодо 
надання медичної допомоги.



7. В разі виявлення випадку коронавірусної хвороби (СОУГО-19), 
спеціальними медичними органами проводиться епідемічне розслідування у 
відповідності до діючих правил та стандартів.

8. Особи з підозрою на коронавірусну хворобу та контактні особи 
підлягають госпіталізації чи самоізоляції у відповідності до діючих галузевих 
стандартів надання медичної допомоги.

9. Адміністрацією гуртожитку забезпечується супровід осіб, що 
перебувають на самоізоляції (доставка продуктів, допомога у придбанні ліків, 
тощо).

10. На час карантинних заходів відвідувачі до Гуртожитку не 
допускаються. Допуск відвідувачів в окремих випадках регулюється 
спеціальними розпорядженнями адміністрації гуртожитку (особи які виконують 
роботи та/або надають послуги ).

11. Особи які виконують роботи та/або надають послуги допускаються 
до Гуртожитку після проходження термометрії. Особи які мають температуру 
тіла яка перевищує 37,2 °С та/або інші ознаки респіраторного захворювання до 
Гуртожитку не допускаються. Допуск відвідувачів забороняється в разі переходу 
території на якій розташовано Гутожиток до «помаранчевої» та «червоної» зон 
епідеміологічної небезпеки забороняється.

12. Норми цього Порядку можуть бути змінені в разі зміни 
епідеміологічної ситуації та зміни та/або відміни нормативно-правових актів на 
основі яких укладено цей Порядок.


