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На виконання статтi 46 Кодексу законiв про працю Укра.і.ни , ст.12 Закону Укра.і.ни
«Про захист населення вiд iнфекцiйних хвороб»,  постанови  Кабiнету Мiнiстрiв Укра.і.ни
вiд  20  жовтня  2021  р.  №  1096  «Про  внесення  змiн  до  постанови  Кабiнету  Мiнiстрiв
Укра.і.ни вiд 9 грудня 2020 р.   №  1236» та наказу Мiнiстерства охорони здоров'я Укра.і.ни
вiд  о4.10.2021  №  2153,  згiдно  якого  обов'язковим  профiлактичним  щепленням  проти
гостро.і. респiраторно.і.  хвороби  СОVID-19,  спричинено.і.  корона  вiрусом  SАRS-СоV-2,  на
перiод дi.і. карантину,  встановленого  Кабiнетом  Мiнiстрiв Укра.і.ни,  з  метою  запобiгання
поширенню на територi.і. Укра.і.ни  гостро.і. респiраторно.і. хвороби  СОVID-19,  спричинено.і.
коронавiрусом  SАRS-СоV-2, пiдлягають працiвники закладiв вищо.і. освiти незалежно вiд
типу та форми власностi та наказу НУХТ вiд 29.10.2021р. №158 «Про органiзацiю роботи

унiверситету у перiод дi.і. карантину з о1.11.2021  р.  по  15.11.2021  р.»,

нАкАзую:

1.  З  метою  виконання  вимог  чинного  законодавства  доводимо  до  відома  усіх
працiвникiв Унiверситету iнформацiю про необхiднiсть до о7 листопада 2021р. провести
профiлактичне  щеплення  проти  гостро.і.  респiраторно.і.  хвороби  СОVID-19,  спричинено.і.
корона   вiрусом   SАRS-СоV-2,   крiм   тих,   якi   мають   абсолютнi   протипоказання   до
проведення   таких   профiлактичних   щеплень   проти   СОVID-19   та   надали   медичний
висновок про наявнiсть протипоказань до вакцинацi.і. проти СОVID-19, виданий закладом
охорони здоров'я.

Перелiк  медичних  протипоказань  та  застережень  до  проведення  профiлактичних
щеплень  затверджений  наказом  Мiнiстерства  охорони  здоров'я  Укра.і.ни  вiд  16  вересня
2011  року №595.

2.  директорам  навчально-наукових  iнститутiв,  деканам  факультетiв,  керiвникам
ycix структурних пiдроздiлiв ураховуючи стан епiдемiчно.і. небезпеки та за`гальнодержавнi
протиепiдемiчнi заходи продовжити роз'яснювальну роботу в пiдлеглих пiдроздiлах щодо
необхiдностi вакцинацi.і. працiвникiв з метою забезпечення захисту .і.х життя та здоров'я.

При  цьому звернути  увагу,  що працiвники  унiверситету,  якi  не щепляться  проти
СОVID-19   у   встановлений   термiн,   будуть   вiдстороненi   вiд   роботи   бе3   збереження
заробiтно.і. плати вiдповiдно до вимог 46 та частини першо.і. статтi 94 Кодексу законiв про
працю Укра.і.ни.



3.  Вхiд до корпусiв Унiверситету з о8 листопада 2021р. дозволя€ться за наявностi
одного з таких документiв:

-  документа,  що  пiдтверджус  отримання  вакцинацi.і.  вiд  СОVID-l9  однiсю  чи
кiлькома  дозами  вакцини,  включених  Всесвiтньою  органiзацiсю  охорони  здоров'я  до
перелiку дозволених для використання в надзвичайних ситуацiях, виданого вiдповiдно до
Мiжнародних медико-санiтарних правил (2005 рiк) або вiдповiдно до укладених Укра.і.ною
мiжнародних договорiв про вза€мне визнання документiв про вакцинацiю вiд СОVID-19;

-  iноземного  COVID  -  сертифiката,  що  пiдтверджу€  вакцинацiю  вiд  СОVID-19
однiсю   чи   кiлькома   дозами   вакцин,   включених   Всесвiтньою   органiзацiсю   охорони
здоров'я до перелiку дозволених для використання в надзвичайних ситуацiях;

-    негативного    результату    тестування    на    СОVID-19    методом    полiмеразно.і.
ланцюгово.і. реакцi.і. (ПРЛ-тест), що проведено не бiльш як за 72 години до пред'явлення
документа  або  експрес-тесту  на  визначення  антигену  коронавiрусу  SАRS-СоV-2,  що
проведено не бiльш як за 48 годин до пред'явлення документа;

-  довiдки  про  одужання  особи  вiд  СОVID-19  у  термiн,  встановлений  чинним
законодавством;

-документ, що засвiдчу€ протипоказання до проведення щеплення до СОVID-19.
4.  директорам  навчально-наукових  iнститутiв,  деканам  факультетiв,  завiдувачам

кафедр,  гарантам  освiтнiх  програм  забезпечити  органiзацiю  i  проведення  освiтнього
процесу  вiдповiдно  до  графiку  навчального   процесу  з   використанням  дистанцiйних
технологiй для ycix форм навчання в Унiверситетi.

5.  Працiвник,  вiдсторонений  вiд  роботи  (видiв  робiт)  бе3  збереження  заробiтно.і.
плати,   не  ма€   права  перебувати   на  робочому   мiсцi   або   в  Унiверситетi.   Керiвники
структурних пiдроздiлiв несуть вiдповiдальнiсть за перебування на робочому мiсцi або в
Унiверситетi працiвникiв, вiдсторонених вiд роботи.

6.  Керiвникам  структурних  пiдроздiлiв  врахувати  та роз'яснити  працiвникам,  що
вiдповiдно до статтi 44-3  КУпАП порушення правил щодо карантину людей, санiтарно-
гiгiснiчних,  санiтарно-протиепiдемiчних  правил  i  норм,  передбачених  Законом  У.кра.і.ни
«Про захист населення вiд iнфекцiйних хвороб», iншими актами законодавства, а також
рiшень органiв мiсцевого самоврядування з питань боротьби з iнфекцiйними хворобами, -
тягне    за    собою    накладення    штрафу    на    громадян    вiд    однiс.і.    до    двох    тисяч
неоподатковуваних   мiнiмумiв  доходiв  громадян   (вiд   17000  до   34000   гривень)   i   на
посадових осiб - вiд двох до десяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян
(вiд 34000 до 170000 гривень).

7. Начальнику вiддiлу кадрiв Беседi С.д.  на основi  подань керiвникiв структурних
пiдроздiлiв    (згiдно    Розпорядження    ректора    Унiверситету    вiд    о4.11.2021р.    №22)
пiдготувати наказ про вiдсторонення працiвникiв вiд виконання посадових обов'язкiв бе3
збереження  заробiтно.і.  плати.  Керiвникам  структурних  пiдроздiлiв  обов'язково  довести
змiст наказу до вiдома осiб, якi вiдсторонюються.

Строк  вiдсторонення  працiвникiв  встановлювати  до  усунення  причин,  що  його
зумовили.

8.   Начальнику  вiддiлу  документального  забезпечення   Саверськiй   С.Г.   довести
наказ до вiдома всiх структурних пiдроздiлiв унiверситету.

9. Цачальнику вiддiлу рекламно-виставково.і. та iнформацiйно.і. дiяльностi Цой Ю.М.

розмiстити цей наказ на вебсайтi унiверситету.
аю за собою.

Олександр ШЕВЧЕНКО


