ПАМ’ЯТКА ДЛЯ АБІТУРІЄНТА
Шановний абітурієнте!
Для складання вступних випробувань з української мови та біології Ви повинні прибути до корпусу
№1 Кременецького медичного коледжу імені Арсена Річинського за адресою: вул. Словацького, 12,
м.Кременець, Тернопільська область.
Важливо! Для допуску до будівлі проведення вступного випробування Ви повинні пред’явити паспорт
та розписку та отримати екзаменаційний лист ( у день вступного випробування перед його початком).
Екзаменаційний лист є перепусткою для проходження вступного випробування.
Радимо також ознайомитися з деякими особливостями процедури проведення вступного випробування у
2020 році, зокрема:
Для уникнення скупчень біля входу до будівлі, у якій проходитиме вступне випробування, допуск
абітурієнтів до приміщення розпочнеться за 30 хв. до початку вступного випробування.
Процедура допуску до приміщення, у якому відбуватиметься вступне випробування, передбачає
проходження термометрії й ідентифікації абітурієнта.
Ви, як й інші абітурієнти, обов’язково маєте одягнути захисну маску так, щоб були покриті ніс і рот,
інакше Вас не буде допущено до складання вступного іспиту.
Перед входом до приміщення медичний працівник виміряє Вам температуру тіла та перевірить
наявність ознак респіраторного захворювання.
Якщо медичний працівник виявить, що у Вас підвищена температура тіла (37,3 °C і вище) або нежить,
кашель, Ви не будете допущені до проходження вступного випробування. Однак Ви матимете право пройти його
в інший день у період до 21 липня 2020 року включно. Для цього потрібно впродовж 3 днів після вступного
випробування з певного предмета (ураховуючи день проведення) подати заяву до приймальної комісії
Кременецького медичного коледжу імені Арсена Річинського.
Якщо Ви маєте певне хронічне захворювання і, як наслідок, постійно підвищену температуру або інші
симптоми, подібні до ознак гострого респіраторного захворювання, зверніться до лікаря для отримання довідки,
яка це підтвердить, і покажіть її медичному працівникові, який оглядатиме Вас біля входу у приміщення.
Після вимірювання температури тіла Ви маєте пройти процедуру ідентифікації. На вході до приміщення
член приймальної комісії попросить Вас пред’явити екзаменаційний лист. Вам потрібно буде зняти захисну
маску (дещо спустити за одне вушко) так, щоб працівник міг порівняти Ваше обличчя з обличчям на фотокартці.
Після проходження процедури ідентифікації одягніть захисну маску. Пам’ятайте, що в приміщенні Ви
маєте перебувати в захисній масці постійно.
Член приймальної комісії проведе Вас до аудиторії, у якій Ви складатимете вступне випробування.
Прямуйте до аудиторії, дотримуючись правил соціального дистанціювання.
Перш ніж увійти до аудиторії, радимо відвідати санітарну кімнату і помити руки.
Радимо взяти із собою засоби індивідуального захисту (1–2 захисні маски, дезінфектор для рук). Ви
зможете покласти їх на свій робочий стіл і за потреби скористатися. Можна взяти з собою пляшечку з питною
водою без етикетки.
Пам’ятайте, що змінювати захисну маску рекомендовано один раз на три години, а також якщо вона
забруднилася чи стала вологою. Використану маску необхідно згорнути вдвоє і покласти на край робочого столу.
Використані маски викидайте у спеціально відведене місце.
Дотримання правил і рекомендацій, спрямованих на запобігання поширенню гострої респіраторної
хвороби COVID-19, убезпечить Вас під час участі у вступних випробуваннях.
Нагадуємо! Протягом часу, відведеного на виконання завдань, абітурієнтам, і Вам зокрема, заборонено
мати при собі або на своєму робочому місці засоби зв’язку, пристрої зчитування, оброблення, збереження та
відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть бути складовими технічних засобів та пристроїв,
друковані або рукописні матеріали, інші засоби, предмети, прилади, що не передбачені процедурою проведення
вступного випробування.
Абітурієнтам, і Вам зокрема, дозволено використовувати вироби медичного призначення, про наявність
яких потрібно повідомити екзаменаторів до початку виконання завдань.

