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№ 13

Про організацію роботи філії
в умовах поширення короновірусної
хвороби (COVID-19)

Відповідно до Постанови Міністерства охорони здоров’я України та
Головного державного санітарного лікаря України від 22 серпня 2020 року
№50 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період
карантину у зв’язку з поширенням короновірусної хвороби (COVID-19)» на
Львівській філії вводяться наступні заходи щодо організації освітнього
процесу:

1. Приймається до виконання Постанова Головного Державного
санітарного лікаря України від 22.08.2020 р №50 у частині, що
стосується закладів вищої освіти.
2. Вимоги Постанови уточнюються з врахуванням особливостей
освітнього процесу Львівської філії наступним чином:
2.1 Допуск до роботи персоналу філії здійснюється за умови
проведення термометрії безконтактним термометром та за наявності
засобів індивідуального захисту (маски, респіратори, захисні щитки).
Працівники з підвищеною температурою тіла (вище 37,20) та ознаками
респіраторного захворювання до роботи не допускаються з
рекомендацією звернутися за консультацією до сімейного лікаря.
2.2 Пересування приміщеннями філії без засобів індивідуального
захисту заборонено.
2.3 На період перебування м. Львів у «помаранчевій» зоні епідемічної
небезпеки науково-педагогічним працівникам проводити заняття в
масках або захисних щитках. Студенти у аудиторіях під час проведення
занять можуть знаходитись без масок. Заміну або дезінфекцію засобів
захисту проводити згідно санітарних норм.

2.4 Забороняється допуск до приміщення Львівської філії сторонніх
осіб, у тому числі батьків здобувачів освіти окрім випадків
індивідуального прийому, який здійснюється за попереднім записом у
телефонному режимі.
2.5 З метою уникнення скупчення відкрити для студентів другий вхід в
приміщення філії протягом першої пари та великої перерви. Вхід
співробітників та відвідувачів дозволяється лише через основний вхід
з обов’язковим проведенням термометрії.
2.6 На всіх входах до філії організувати місця для обробки рук
дезінфекційними засобами.
2.7 Науково-педагогічним працівникам перед початком занять
проводити опитування студентів щодо їх самопочуття. При виявленні
ознак захворювання науково-педагогічний працівник інформує про
даний випадок деканат та відповідальну за організацію та виконання
протиепідемічних заходів особу і пропонує студенту пройти у пункт
надання медичної допомоги. У подальшому відповідальна за
організацію та виконання протиепідемічних заходів особа діє згідно
розробленого алгоритму.
2.8 Проведення лекцій та практичних занять для груп студентів із
кількістю, що більша 20 осіб та лекцій для кількох груп (потоків)
передбачити у понеділок (для студентів 3 та 4 курсу) та п’ятницю (для
студентів 1 та 2 курсу). На період перебування м. Львів у
«помаранчевій» зоні епідемічної небезпеки вказані лекції та практичні
заняття проводити з використанням дистанційних технологій згідно
розкладу
занять.
При
знятті
епідеміологічних
обмежень
«помаранчевої» зони епідемічної небезпеки заняття проводити у
звичному режимі.
2.9 У інші дні передбачити проведення резервних пар за рапортом
викладача на ім’я декана факультету Львівської філії. Резервні пари
проводити заняття у випадку включення м. Львів до «помаранчевої»
зони епідемічної небезпеки для груп, кількість студентів в яких
перевищує 20 осіб. Відвідування студентами резервних пар фіксувати
у журналі викладача та враховувати як індивідуальну роботу із
студентами у індивідуальному плані роботи викладача. Рішення про
розподіл студентів групи для відвідування основної чи резервної пари
приймається викладачем. Студенти, які направлені на резервну пару,
під час проведення основної пари займаються виконанням
індивідуальних завдань та самостійної роботи у читальному залі

бібліотеки чи у вільних від занять аудиторіях при умові знаходження у
читальному залі чи аудиторії не більше 20-ти осіб.
2.10 Викладачам філії продовжити роботу щодо методичного
наповнення системи дистанційного навчання MOODLE навчальним
матеріалом. Інформувати студентів груп про можливості використання
системи дистанційного навчання у випадку припинення роботи
транспорту.
2.11 У разі підтвердження короновірусної хвороби у одного із студентів
групи всі інші студенти цієї групи визнаються такими, що потребують
самоізоляції і навчаються з використанням технологій дистанційного
навчання.
3. У випадку набрання чинності інших нормативних документів місцевих
і центральних органів влади щодо організації протиепідемічних заходів
вони приймаються до виконання і поширюються на офіційній інтернетсторінці Львівської філії. Уточнення вимог зазначених нормативних
документів з врахуванням особливостей освітнього процесу Львівської
філії проводиться окремими розпорядженнями.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покладається на
відповідальну за організацію та виконання протиепідемічних заходів
особу, яка призначена наказом ректора університету.
Загальний контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.
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