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нАкАз
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у перiод дi.і. карантину
з  о7.12.2021  р.

На  виконання  постанови  Кабiнету  Мiнiстрiв  Укра.і.ни  вiд  о9  грудня
2020 р. №  1236 (зi змiнами) «Про встановлення карантину та запровадження
обмежувальних  протиепiдемiчних  заходiв з  метою запобiгання  поширенню
на територi.і. Укра.і.ни  гостро.і. респiраторно.і. хвороби  СОVID-19,  спричинено.і.
коронавiрусом SАRS-СоV-2», протоколу позачергового засiдання державно.і.
комiсi.і.  з  питань  техногенно-екологiчIю.і.  безпеки  та  надзвичайних  ситуацiй
вiд о6 грудня 2021  р. № 47, протоколу Постiйно.і. комiсi.і. з питань техногенно-
економiчно.і.  безпеки  та  надзвичайних  ситуацiй  Ки.і.всько.і.  мiсько.і. державно.і.
адмiнiстрацi.і.   №   78   вiд   о6   грудня   2021    р.,   наказу   по   унiверситету   вiд
о4  листопада  2021  р.  №  160  «Про  виконання  Закону  Укра.і.ни  «Про  захист
населення вiд iнфекцiйних хвороб в НУХТ»,

нАкАзу1о:
1.   З  метою  запобiгання  поширенню  гостро.і.  респiраторно.і.  хвороби

СОVID-19,     спричинено.і.     коронавiрусом     SАRS-СоV-2,     продовжити     в
унiверситетi карантин з о7 грудня 2021  р. на термiн встановленого в м. Кисвi
«жовтого» рiвня епiдемiчно.і. небезпеки, заборонити:

1)   Перебування    без    вдягнених    засобiв    iндивiдуального    захис'гу,
зокрема респiраторiв або захисних  масок,  що закривають  нiс та рот,  у тому
числi виготовлених самостiйно;

2)   Приймання  вiдвiдувачiв у  закладах  громадського  харчування,  крiм
•і.х дiяльностi з надання послуг i3 здiйснення замовлень на винос.

3)   Приймання     у     спортивних     залах,     `фiтнес-центрах,     басейнах,
вiдвiдувачiв,  крiм  спортсменiв  нацiональних  збiрних  команд  Укра.і.ни  та  .і.х
тренерiв  за  умови  дотримання  вiдповiдних  санiтарних  i  протиепiдемiчних
заходiв;

4)   Проведення  всiх  масових  (розважальних,  спортивних,  соцiальних,
рекламних та iнших) заходiв, крiм офiцiйних спортивних заходiв, включених
до  Сдиного  календарного  плапу  фiзкультурно-оздоровчих  та  спортивпих
заходiв  Укра.і.ни,  та  матчiв  командних   iгрових  видiв  спорту  професiйіLіих



спортивних  клубiв  без  глядачiв  за  умови  дотримання  учасниками  таких
заходiв  вiдповiдних  санiтарних  i  протиепiдемiчних  заходiв  та  здiйснення
обов'язкового щоденного контролю за станом здоров'я учасникiв, заходiв з
атестацi.і. здобувачiв, заходiв з оцiнювання якостi освiти;

5)  Обмеження,   передбаченi   пiдпунктами   2,3,4   цього   пункту,   не
застосовуються за умови наявностi в ycix учасникiв (вiдвiдувачiв), крiм осiб,
якi  не  досягли   18  рокiв,  та  органiзаторiв  заходу  (спiвробiтникiв  закладу),
негативного   результату   тестування   на   СОVID-19   методом   полiмеразно.і.
ланцюгово'і. реакцi.і. або  експрес-тесту  на  визначення  антигена  коранавiрусу
SАRS-СоV-2, яке проведене не бiльше як за 72  години до здiйснення заходу
(вiдвiдування  закладу);  або документа,  що  пiдтверджу€  отримання  повного
курсу  вакцинацi.і.;  або  документа,  що  пiдтверджус  отримання  однi€.і.  дози
дводозно.і. вакцини,  який  може  бути  застосовано  протягом  30  днiв  вiд дати
введення дози;  чи  мiжнародного,  внутрiшнього сертифiката або  iноземного
сертифiката,   що   пiдтверджу€   вакцинацiю   вiд   СОVID-19   однiсю   дозою
дводозно.і.   вакцини   (жовтi   сертифiкати)   або   однi€ю   дозою   одноразово.і.
вакцини   чи   двома   дозами   дводозно.і.   вакцини   (зеленi   сертифiкати),   якi
включенi     Всесвiтньою     органiзацiсю     охорони     здоров'я     до     перелiку
дозволених    для    використання    в    надзвичайних    ситуацiях,    негативний
результат тестування методом полiмеразно.і. ланцюгово.і. реакцi.і. або одужання
особи  вiд  зазначено.і.  хвороби,  чиннiсть  якого  пiдтверджена  за  допомогою
€диного     державного     вебпорталу     електронних     послуг,     зокрема     з
використанням мобiльного додатку Порталу дiя (дiя).

2.   Ураховуючи    стан    епiдемiчно.і.    небезпеки    та    загальнодержавнi
протиепiдемiчнi   заходи   керiвникам   структурних   пiдроздiлiв   продовжити
роз'яснювальну    роботу    в    пiдлеглих    пiдроздiлах    щодо    необхi.дностi
вакцинацi.і. працiвникiв.

3.   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.

4.   На    перiод   дi.і.   карантину   забезпечити    проведення    акредитацi.і.
освiтнiх  програм  у  вiддаленому  (дистанцiйному)  режимi  та  формування
документiв до акредитацi.і. освiтнiх програм за якими здiйсню€ться пiдготовка
здобувачiв вищо.і. освiти.

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

6.   Семестровий    контроль   результатiв    навчання    здобувачiв   вищо.і.
освiти  ycix  форм  (у т.ч.  екзамени,  захист  курсових  проектiв  (робiт),  звiтiв з
проходження практики) здiйснити у дистанцiйному форматi за затвердженим
розкладом  з  дотриманням  вiдповiдних  вимог  та  забезпеченням  надiйно.і.
iдентифiкацi.і. здобувачiв вищо.і. осI3iти.



7.   Передекзаменацiйнi консультацi.і. провести засобами аудiО або вiдео
конференцiй за затвердженим розкладом.

8.   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.

9.   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  1нтернету  унiверситету  в  умовах
зростання  iнтернет-трафiку,  органiзувати  надання  послуг  у  дистанцiйному
режимi та забезпечити безперебiйний доступ до електронних iнформацiйних
ресурсiв.

10.директору     студентського     мiстечка     Позняковському     С.     В.
забезпечити   пропускний  режим  у  гуртожитках  унiверситету,   проведення
належних    санiтарно-гiгi€нiчних    заходiв    i    монiторингу    стану    здоров'я
мешканцiв.

11.   Начальнику   господарського   вiддiлу  Тихонову  С.1.   забезпечити
контроль за дотриманням пропускного режиму до корпусiв та на територiю
унiверситету.

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

13.   Начальнику     вiддiлу     рекламно-виставково.і.    та    iнформацiйно.і.
дiяльностi Цой Ю. М. розмiстити даний наказ на вебсайтi унiверситету

14.   Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

ректор Олександр ШЕВЧЕНКО


