
М1НIСТЕРСТВО ОСВIТИ I НАУКИ УКРАЁНИ

нАцIонАльний ун1вЕрситЕт
хАрчових тЕхнолог1й

нАкАз
"Щ'4р4вщо2±р     мки\в
Про органiзацiю роботи унiверситету
у перiод дi.і. карантину
з 23 вересня до о8 жовтня 2021 р.

№ 1_ 3 3 .

На  виконання  постанови  Кабiнету  Мiнiстрiв  Укра.і.ни  вiд  о9  грудня
2020    року,    №    1236    (зi    змiнами)«Про    встановлення    .карантину    та
запровадження     обмежувальних     протиепiдемiчних     за?одів     з..    метою
запобiгання поширенню на територi.і. Укра.і.ни гостро.і. респіраторноі хвороби
СОVID-19,  спричинено.і. корона  вiрусом  SАRS-СоV-2»,  рiшення  державно.і.
комiсi.і.  з  питань  техногенно-екологiчно.і.  безпеки  та  надзвичайних  ситуацiй
вiд 21.09.2021  р.

нАкАзую:
1.з

соVID-19'
унiверситетi
встан`овленого Б Укра.і.нi «жовтого» рiвня епiдемiчно.і. небезпеки, заборонити:

1.1.    проведення   масових   (культурних,   спортивних,   розважальних,
соцiальних,    релiгiйних,    рекламних,    наукових,    освiтнiх,    професiйних,
тематичних   та   iнших)   заходiв   (у   тому   числi   у   закладах   громадського
харчування) за участю бiльше однi€.і. особи на 4 кв. метри площi будiвлi. або
територi.і. (якщо захiд проводиться на вiдкритому повiтрi) або наповненістю
залiв  понад  двi  третини  мiсць  (розмiщення  здiйсню€ться  з  дотриманням
заповнення  двох  рядiв  вiдвiдувачiв  i  одним  порожнiм  рядом)  у  кожному
окремому  залi,  проведення  офiцiйних  спортивних  заходiв,  включених  до
Сдиного   календарного   плану   фiзкультурно-оздоровчих   та   спортивних
заходiв  Укра.і.ни,  та  матчiв  командних  iгрових  видiв  спорту  професiйних
спортивних клубiв iз глядачами з наповненiстю споруд, примiщень не бiльт
як  двi  третини  мiсць  i  за  умови  дотримання  учасниками  таких  заходів
вiдповiдних     санiтарних    та     протиепiдемiчних     заходiв     i     здiйснення
обов'язкового щоденного контролю за станом здоров'я учасникiв;

1.2.    розмiщення вiдвiдувачiв у закладах громадського харчування на
вiдстанi  меншiй,  нiж  1,5  метри за сусiднiми  столиками та бiльш як чотири
особи за одним столом (без урахування дiтей вiком до 18 рокiв), за умови, що

метою запобiгання поширенню гостро.і. респiраторно.і. хвороби
спричинено.і.    корона    вiрусом    SАRS-СоV-2,    запровадити    в
карантин  з  23  вересня  до  о8  жовтня  2021  р.  та вiдповiдно  до



відвідувачі  заходять  до  закладу  і  пересуваються  по  ньому  з  вдягненими
засобами  iндивiдуального  захисту,  зокрема  респiраторами  або  захисними
масками,  що закривають нiс та рот, у тому числi  виготовлених самостiйно
(крiм часу сидiння за столом для приймання .і.жi та/або напо.і.в);

1.3.    вiдвiдування  унiверситету  здобувачами  освiти  у  разi,  коли  на
самоiзоляцi.і. через контакт з пацiснтом iз пiдтвердженим випадком СОVID-19
перебува€ бiльш як 50 О/О здобувачiв освiти та персоналу закладу освiти;

1.4.     проведення    в    унiверситетi    масових    заходiв    (вистав,    свят,
концертiв)  за  участю  здобувачiв  освiти  з  бiльше  нiж  однi€.і.  групи  та  за
присутностi глядачiв (вiдвiдувачiв);

1.5.    дiяльнiсть спортивних залiв, фiтнес центрiв, якi не забезпечують
можливiсть обмежити кiлькiсть вiдвiдувачiв у залi з розрахунку одна особа
на  10 кв. метрiв загально.і. площi примiщення, басейнiв -бiльше нiж чотири
особи   на  однiй  дорiжцi  для   iндивiдуальних  занять   або   шiсть  осiб  для
спортивно-тренувальних груп.

2.       Вiдповiдальному   секретарю   приймально.і.   комiсi.і.  унiверситету
1вчук  Н.П.  на  час  роботи  вiдбiркових  комiсiй  та  вступних  випробувань
дотримуватись обмежувальних протиепiдемiчних заходiв.

3.        Лекцiйнi, практичнi та лабораторнi заняття для здобувачiв вищо.і.
освiти проводити згiдно розкладу з використанням дистанцiйних технологiй
для ycix форм навчання в унiверситетi.

4.       директорам iнститутiв, деканам факультетiв, завiдувачам кафедр,
гарантам освiтнiх програм забезпечити органiзацiю та здiйснення контролю
за  виконанням  освiтнiх  програм,  навчальних  планiв  i  програм  навчальних
дисциплiн з урахуванням особливостей органiзацi.і. освiтнього процесу.

5.       директору   центру   iнформацiйних   технологiй   Сiрику   .О.М.,
директору  науково-технiчно.і. бiблiотеки Левченко  Н.П.,  начальнику  вiддiлу
дистанцiйного  навчання  центру  iнформацiйних  технологiй  Петрушi  О.О.
забезпечити  безперебiйну  роботу  мережi  1нтернет  унiверситету  в  умовах
зростання  iнтернет-трафiку,  органiзувати  надання  послуг  у  дистанцiйному
режимi та забезпечити безперебiйний доступ до електронних iнформацiйних
ресурсiв.

6.       Керiвникам    структурних    пiдроздiлiв    надати    вiддiлу    кадрiв
вiдповiдне  подання  та  персональний  список  працiвникiв,  якi  не  можуть
виконувати сво.і. посадовi обов'язки у дистанцiйному режимi або за гнучким
графiком у перiод з 23 вересня 2021 р. до о8 жовтня 2021 р.

7.       Начальнику   вiддiлу   кадрiв   Беседi   С.д.   на   пiдставi   подання
керiвникiв  структурних  пiдроздiлiв,  пiдготувати та подати  на затвердження
наказ  про  оголошення  простою  працiвникiв,  вiдповiдно  до  персонального
списку, з неможливiстю виконувати сво.і. посадовi обов'язки у дистанцiйному
режимi або за гнучким графiком у перiод з 23  вересня 2021  р. до о8 жовтня
2021  р.

8.       Керiвникам   структурних   пiдроздiлiв   при   заповненнi   табелiв
робочого часу при оголошеннi простою для працiвника, днi його не виходу
на роботу на цiй пiдставi зазначати лiтерою «П» (простiй).



9.       Керiвникам  структурних  пiдроздiлiв  в  уснiй  формi  повідомити
працiвникiвсво.і.хпiдроздiлiвпрооголошенняпростою.

10.     В.о.   головного   бухгалтера  Iвановiй   С.М.   забезпечити   оплату
працi   працiвникам   при   оголошеннi   простою   у   розмiрi   двох   третин
мiнiмально.і.  заробiтно.і.  плати  (встановлено.і.  на  дату  оголошення  простою),
враховуючи   при   цьому   частку   посадового   окладу,   на   яку   працiвник
зарахований   але   не   менше   двох  третин  тарифно.і.  ставки,   встановлено.і.
працiвниковi.

11.     директору     студентського     мiстечка     Гозняковському     С.В.
забезпечити  пропускний  режим  у  гуртожитках  університету,  пр.оведення
санiтарно-гiгi€нiчнихзаходiвiмоніторингустануздоров'ямешканців.

12.     Начальнику  господарського  вiддiлу  Тихонову..  С.1.  забезпечити
контрользадотриманнямпропускногорежимудокорпусівтанатериторію
УН{ВеР[С3И.ТеТУhачальнику           вiддiлу           документатlьного           забеЗПеЧеННЯ

Саверськiй   С.Г.   довести   наказ   до   вiдома   всiх   структурних   пiдроздiлiв

14.     Начальнику    вiддiлу    рекламно-виставково.і.   та    iнформацiйно.і.
унiверситету.

дiяльностiЦойЮ.М.розмiститиданийнаказнавебсайтiунiверситету.
15.     Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

ректор
О.Ю. Шевченко


