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25.05.2020 р. № 73

у Керуючись Постановою КМУ від 20.05.2020 № 392 «Про встановлення 
карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2, та 
етапів послаблення протиепідемічних заходів»

НАКАЗУЮ:

1. Продовжити дію наказу від 12.05.2020 р. № 40 «Щодо запобігання 
поширенню нової коронавірусної інфекції СОУГО -19» з 25 травня до 22 червня 
2020 р., послабивши протиепідемічні обмеження з дотриманням усіх норм та 
регламентів.

2. Залучити співробітників усіх підрозділів до роботи для забезпечення 
діяльності університету в черговому режимі з 01.06.2020 р.

\

3. Надати до відділу по роботі з персоналом список працівників, які будуть 
забезпечувати режим чергування на робочих місцях.

Відповідальні: керівники 
структурних підрозділів 
Термін: до 29.05.2020 р.

4. Забезпечити дотримання в університеті санітарно-гігієнічних норм, в 
тому числі проведення вологих прибирань з використанням дезінфікуючих 
засобів, наскрізне провітрювання приміщень університету, наявність 
антисептиків, масок, рукавичок.

Відповідальний: Кириленко В. В., 
Корнійко О. Ю.

Термін: з 01.06.2020 р. - до закінчення 
карантину.

5. Забезпечити чергування медичного працівника з 9-00 до 18-00 год.
Відповідальний: Корнійко О.Ю.
Термін: з 01.06.2020 р. - до закінчення 
карантину.

6. Забезпечити проведення температурного скринінгу для допуску 
учасників освітнього процесу, працівників та відвідувачів до приміщень 
університету з 9-00 до 18-00 год.

Відповідальний: Корнійко О.Ю.
Термін: з 01.06.2020 р. - до закінчення 
карантину.



7. Дозволити відвідування занять відповідно до затвердженого розкладу в 
групах не більше ніж 10 осіб для проведення підготовчих заходів до практичної 
підготовки на виробництві, лабораторних робіт, атестації здобувачів вищої 
освіти, отримання документів про освіту, участь в освітньому процесі, у 
публічному захисті наукових досягнень у формі дисертацій та відповідних 
підготовчих заходах.

Відповідальні: Веденєєва О. А.,
керівники НВП 

Термін: з 01.06.2020 р. до закінчення 
карантину.
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8. Охороні університету здійснювати допуск учасників освітнього процесу, 
працівників та відвідувачів до приміщень університету вищіючно за наявності 
засобів індивідуального захисту (масок, респіраторів тощо).

9. Керівникам територіально відокремлених структурних підрозділів 
приймати адміністративні рішення щодо коригування діяльності навчально- 
виховного підрозділу відповідно до епідеміологічної ситуації в регіоні.

10. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора 
Кучерявого І. Т.

Президент

Начальник відділу 
організаційної роботи і контролю 

С. В. Зименко

Перший проректор
І.Т. Кучерявий

:чного відділу 
В.Г. Шамрай


