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Вiдповiдно до статтi 40 Закону Укра.і.ни "Про забезпечення санiтарного та епiдемiчного
благополуччя населення", на виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв Укра.і.ни вiд о9 грудня
2020   року   №   1236   "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",

нАкАзую
1.    директорам,  деканам  до  30  вересня  2022  р.   органiзувати  проведення  вступного

iнструктажу з безпеки життедiяльностi для здобувачiв освiти   першого курсу, звернути увагу
на питання вакцинацi.і., профiлактики iнфекцiйних та неiнфекцiйних захворювань та протидi.і.
поширенню коронавiрусно.і. хвороби (СОVID-19).

2.    Керiвникам структурних пiдроздiлiв забезпечити:
-   iнформування   учасникiв   освiтнього   процесу   з   питань   вакцинацi.і.,   профiлактики

iнфекцiйних та неiнфекцiйних захворювань та протидi.і. поширенню коронавiрусно.і. хвороби
(соVID-19),

-  дотримання  правил  респiраторно.і.  гiгiсни  та  протиепiдемiчних  заходiв,  використання
засобiв iндивiдуального захисту.

3.    У   разi   виявлення   ознак   гостро.і.   респiраторно.і.   хвороби   у   здобувача   освiти   чи
працiвника  унiверситету  керуватися  «Алгоритмом  дiй  у  разi  виявлення  у  здобувача  освiти
та/або працiвника унiверситету ознак гострого респiраторного захворювання», затвердженим
Розпорядженням в.о. ректора унiверситету Ярового В.Л. вiд  11.09.2020 р., №  17, розмiщеним
на офiцiйному вебсайтi унiверситету.

4.    Медичнi  пункти  унiверситету  забезпечити  необхiдними  засобами  та  обладнанням
(безконтактними термометрами, дезiнфекцiйними, в тому числi антисептичними засобами для
обробки рук, засобами особисто.і. гiгi€ни та iндивiдуального захисту).

5.    Вхiд до примiщень унiверситету ycix учасникiв освiтнього процесу,  зокрема батькiв
здобувачiв освiти, можливий за умови використання засобiв iндивiдуального захисту.

Засоби iндивiдуального захисту можуть не використовуватися пiд час проведення занять у
навчальних  примiщеннях.  Пiд  час  пересування  примiщеннями  унiверситету  використання
захисних масок € обов'язковим.

6.    На всiх входах до примiщень унiверситету (у т. ч, гуртожиткiв та навчального корпусу



фiзичного виховання) органiзувати мiсця для обробки рук антисептичними засобами.
Мiсця для обробки рук позначити яскравими вказiвниками.
7.    Пiсля  проведення  занять  у  кiнцi  робочого  дня  проводити  очищення  i  дезiнфекцiю

поверхонь (в тому числi дверних ручок, столiв, мiсць для сидiння, перил, тощо).

8.    Проведення культурних,  спортивних, розважальних,  соцiальних,  наукових,  освiтнiх,
професiйних тематичних  та iнших  заходiв  здiйснювати  вiдповiдно  до  вимог,  встановлених
Кабiнетом Мiнiстрiв Укра.і.ни.

9.    У    пунктах    харчування    забезпечити    одночасне    отримання    та    вживання    .і.жi
вiдвiдувачами, не порушуючи фiзично.і. дистанцi.і. 1 м.

Забезпечити вiдстань мiж столами не менше  1,5 м та розмiщення за столом не бiльше 4
осiб.

10.  Працiвник  .і.дальнi,   який   вида€   страви   або   здiйснюс   розрахунок,   повинен   бути
забезпечений засобами iндивiдуального захисту.

При  органiзацi.і.  харчування  забезпечити  умови  для  дотримання  працiвниками  правил
ОСОбИСТО.1. ГiГiСНИ.

11.  Збiр  та  утилiзацiю  використаних  засобiв   iндивiдуального  захисту  здiйснювати  у
окремi контейнери/урни з кришками та полiетиленовими пакетами, наступним чином :

-      контейнери встановлювати бiля входу в корпуси унiверситету (у т.ч. у гуртожитки та
навчальний  корпус  фiзичного  виховання),  коридорах  та  санвузлах.  Утилiзацiю  проводити
згiдно з укладеними угодами на вивiз твердих побутових вiдходiв;

-     полiетиленовi    пакети    з    контейнерiв,    у    яких    зiбрано    використанi    засоби
iндивiдуального  захисту  (захиснi  маски,  респiратори,  гумовi  рукавички,  захиснi  щитки),
необхiдно замiнювати пiсля заповнення або за графiком, щiльно зав'язувати (рекоменду€ться
використовувати    додатковий    пакет    для    надiйностi    зберiгання    використаних    засобiв
iндивiдуального  захисту)  та  наносити  маркування   («використанi   засоби   iндивiдуального
захисту»);

-  щоденно  здiйснювати  дезiнфекцiю  контейнерiв,  картоннi  контейнери  одноразового
використання пiсля використання пiдлягають утилiзацi.і..

12.  директору  студентського  мiстечка  Позняковському  С.В.   забезпечити  проведення
санiтарно-гiгi€нiчних заходiв i монiторингу стану здоров'я мешканцiв.

13. Вiдповiдальному секретарю приймально.і. комiсi.і. унiверситету Серпученку В.Г. на час
роботи   вiдбiркових   комiсiй   та   вступних   випробувань   дотримуватись   обмежувальних
протиепiдемiчних заходiв.

14. Начальнику вiддiлу документального забезпечення Саверськiй С. Г. довести наказ до
керiвникiв структурних пiдроздiлiв.

15.  Начальнику  вiддiлу  рекламно-виставково.і.  та  iнформацiйно.і.  дiяльностi  Цой  Ю.  М.
розмiстити наказ на сайтi унiверситету.

16. Контроль за виконанням наказу залишаю засобою.

ректор Олександр ШЕВЧЕНКО


