
ДОПОВНЕННЯ  

До Положення про організаційний комітет із проведення виборів ректора 

Харківського національного педагогічного університету 

імені Г. С. Сковороди 

 

Протиепідемічні заходи 

згідно з чинним законодавством 

1. Допуск до участі в засіданнях організаційного комітету здійснюється за 

умови використання засобів індивідуального захисту (респіратора, захисного щитка 

або маски, у тому числі виготовленої самостійно) після проведення термометрії 

безконтактним термометром.  

2. У разі виявлення учасника організаційного комітету з підвищеною 

температурою тіла понад 37,2 °С або з ознаками гострого респіраторного 

захворювання, такий учасник не допускається до роботи з рекомендаціями звернутися 

за допомогою до сімейного лікаря.  

3. Після вилучення особи з симптомами інфекційної хвороби в приміщенні, 

де перебувала така особа, проводиться провітрювання поза графіком та дезінфекція 

висококонтактних поверхонь. 

4. При появі підвищеної температури тіла понад 37,2 °С або ознак гострого 

респіраторного захворювання, член організаційного комітету повідомляє голову 

організаційного комітету та не виходить на роботу, зокрема й засідання 

організаційного комітету, одночасно звертаючись за медичною допомогою.  

5. Голова організаційного комітету слідкує за дотриманням розробленого 

керівником університету маршруту руху виборців та графіку, за яким відбувається 

допуск виборців до виборчих кімнат і кабінок з метою запобігання утворенню 

скупчення виборців. Забороняється допуск до закладу освіти сторонніх осіб, крім осіб, 

які супроводжують виборця з інвалідністю.  

6. Під час виборів ректора університету 20 жовтня 2020 року організаційний 

комітет забезпечує такі умови: 

 носіння засобів індивідуального захисту (респіратора, захисного щитка або 

маски) є обов’язковим. Після кожного зняття засобів індивідуального захисту та 

перед одяганням чистих засобів індивідуального захисту, виборці, члени 

організаційного та виборчого комітетів, спостерігачі повинні ретельно вимити руки з 

милом або обробити антисептичним засобом. Багаторазовий захисний щиток 

використовується та дезінфікується відповідно до інструкції виробника; 

 місця для обробки рук антисептиками на вході до виборчої дільниці;  

 централізований збір використаних засобів індивідуального захисту, 

паперових серветок в окремі контейнери (урни) (картонні або пластикові) з кришками 

та поліетиленовими пакетами з подальшою утилізацією згідно з укладеними угодами 

на вивіз твердих побутових відходів. Контейнери встановлюються біля входу в заклад 

освіти, коридорах та санвузлах, їх дезінфекція здійснюється щоденно; картонні 

контейнери одноразового використання після використання підлягають утилізації; 

 підготовлені санітарні кімнати: рідке мило, паперові рушники. Використання 

багаторазових рушників заборонене; 

 обладнаний медпункт: безконтактний термометр, дезінфектор, засоби 

індивідуального захисту; 



 розмітка на підлозі для дотримання дистанції та організованого руху 

коридорами; 

 очищення і дезінфекція поверхонь – дверних ручок, столів, місць для сидіння, 

перил тощо; 

 наявність інформації (плакатів/банерів) про необхідність дотримання 

респіраторної гігієни та етикету кашлю. 

 

 

 

 

 

 

Прийнято організаційним комітетом із проведення виборів ректора Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (протокол №3 від 

09.09.2020 р.) 

 


