Шановні педагоги, працівники, студенти!
В Україні продовжується вакцинація всіх працівників закладів освіти,
незалежно від власності та підпорядкування. З 05.08.2021 набирає чинності
постанова Кабінету Міністрів Украіни від 28.07.2021 «Про внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236», згідно з якою у
разі встановлення «жовтого» рівня епідемічної небезбеки додатково до
обмежувальних протиепідемічних заходів забороняється відвідування закладів
освіти здобувачами освіти та проведення в закладах освіти масових заходів
(вистав, свят, концертів) за участю здобувачів освіти у разі відсутності у більш як
20% персоналу закладу освіти документа, що підтверджує отримання повного
курсу вакцинації.
Згідно листа ДОН ДОДА № 5469/0/211-21 від 02.08.2021, наказу в. о.
директора коледжу № 85-ос від 03.08.2021 та з урахуванням, що COVID-19 може
бути дуже небезпечним для людей, старших за 60 років та/або з хронічними
захворюваннями (бронхіальна астма, діабет, гіпертонія, онкологічні захворювання
тощо), працівники коледжу через специфіку своєї діяльності постійно контактують
із великою кількістю студентів і наражаються на небезпеку захворіти, а також
офіційно зафіксованих в Україні випадків коронавірусної хвороби, викликаної
новим та бальш небезпечним для здоров’я штамом Дельта, з метою організації та
виконання протиепідемічних заходів, створення безпечного освітньго середовища в
коледжі та організованого початку 2021/2022 навчального року бажано щепитися
якомога швидше, тим більше що педагоги та працівники закладу освіти
віднесені до пріоритетних груп з вакцинації в нашій державі.
Завдання щеплення полягає в тому, щоб ефективно запобігти тяжкому
перебігу хвороби, ускладненням і смерті. Отримавши щеплення, людина, навіть
якщо і захворіє, то перенесе хворобу легше: швидше за все вона не потребуватиме
кисневої терапії та не потрапить до лікарні.

Важливо вакцинуватися й продовжувати дотримуватися
запобіжних заходів, таких як дотримання фізичної дистанції, носіння
масок, провітрювання приміщень, регулярне миття рук та своєчасне
звернення по медичну допомогу.
Усі вакцини, схвалені для використання ВООЗ, мають високу
ефективність у запобіганні важкому перебігу захворювання на COVID-19,
госпіталізації і смерті. Тому найкращою вакциною є та, що зараз доступна для
вас!
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