
Протиепідемічні заходи 
під час проведення виборів директора 

Комунального закладу «Костянтинівський медичний фаховий коледж» 
на період дії карантину установленого 

з метою запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби СОУШ-19 

1 .Ці протиепідемічні заходи поширюються на: 
кандидатів на посаду директора коледжу; 

працівників, здобувачів освіти коледжу, які беруть участь у виборах 
директора коледжу; 
членів Виборчої комісії; 

- представників Департаменту охорони здоров'я Донецької області, 
- наглядової ради коледжу, 
- спостерігачів від кожного кандидата, 

- засобів масової інформації тощо. 
2.Допуск до приміщень коледжу здійснюється за умови використання 

засобів індивідуального захисту, що покривають рот та ніс (респіратора або 
захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно). 

Перед допуском до приміщень коледжу проводиться обов'язкова 
термометрія. Особи, у яких при проведенні термометрії виявлено 
температуру тіла понад 37,2° С та/або ознаки респіраторних захворювань, не 
допускаються до коледжу з наданням рекомендацій звернутись за медичною 
допомогою. 

3.Керівник закладу освіти забезпечує: 
- проведення роз'яснювальної роботи з працівниками та здобувачами освіти, 
які беруть участь у виборах, щодо індивідуальних заходів профілактики та 
реагування на виявлення симптомів СОУЮ-19; 
- наявність безконтактних термометрів для проведення термометрії перед 
входом до коледжу; 
- наявність окремих додаткових контейнерів для збору, зберігання та 
утилізації засобів індивідуального захисту; 
- необхідні умови для дотримання всіма учасниками виборів правил 
особистої гігієни (рукомийники, мило рідке, паперові рушники (або 
електросушарки для рук, антисептичні засоби для обробки рук тощо) 
присутніми в приміщенні для голосування. 



4.Працівники Виборчої комісії повинні забезпечити: 
- перебування у приміщенні, в якому проводяться вибори, в респіраторі або 
захисній масці, у тому числі виготовленій самостійно так, щоб були покриті 
ніс та рот; 
- дотримання правил респіраторної гігієни та протиепідемічних заходів 
всіма присутніми в приміщенні для голосування. 

Між місцями знаходження кандидатів, спостерігачів, представників 
Харківської обласної ради, наглядової ради коледжу, засобів масової 
інформації тощо потрібно забезпечити дистанцію не менше ніж 1,5 метри. 

Між місцями знаходження кандидатів, спостерігачів, представників 
Харківської обласної ради, наглядової ради коледжу, засобів масової 
інформації тощо потрібно забезпечити дистанцію не менше ніж 1,5 метр 


