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Про встановлення карантину
та запровадження обмежувальних
протиепідемічних заходів
Відповідно до статей 11, 29 Закону України «Про захист населення
від інфекційних хвороб», та на виконання вимог постанови Кабінету
Міністрів України від 9 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення
карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з
метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», рішення
Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій Харківської області від 17.12.2020 (протокол № 35),
беручи до уваги лист Міністерства освіти і науки України від 15.12.2020 №
1/9-688 «Щодо освітнього процесу в дистанційному режимі»,
НАКАЗУЮ:
1. Деканам факультетів, директорам інститутів, завідувачам кафедр,
керівникам інших структурних підрозділів університету довести до відома
підлеглих працівників, що Кабінет Міністрів України постановою від 9
грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню
на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2» установив з метою запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2 (далі — COVID-19), з 19 грудня 2020 року до
28 лютого 2021 року на території України карантин, продовживши дію
карантину, встановленого постановами Кабінету Міністрів України: від
11.03.2020 № 211, від 20.05.2020 № 392 та від 22.07.2020 № 641.
2. На період дії карантину ЗАБОРОНИТИ:
1) перебування в приміщеннях університету без вдягнутих засобів
індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що
закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно;
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2) відвідування приміщень університету без документів, що
посвідчують особу;
3) проведення масових (культурних, у тому числі концертів,
спортивних, соціальних тощо) заходів за участю більш як 20 осіб (у разі
проведення заходів за участю до 20 осіб організатор забезпечує дотримання
між учасниками фізичної дистанції не менш як 1,5 метра), крім заходів,
необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів
місцевого самоврядування, проведення офіційних спортивних заходів,
включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та
спортивних заходів України, та матчів командних ігрових видів спорту
професійних спортивних клубів без глядачів за умови дотримання
учасниками таких заходів відповідних санітарних і протиепідемічних заходів
та здійснення обов’язкового щоденного контролю за станом здоров’я
учасників;
4) приймання відвідувачів у музеях (структурних підрозділах
університету), на виставках, в галереях, в яких не забезпечено можливість
обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку одна особа на 10 кв.
метрів приміщення;
5) проведення дискотек, діяльність закладів громадського харчування
(їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо) з організацією дозвілля, у тому числі
проведення святкових заходів, банкетів, майстер-класів, публічних подій;
6) розміщення відвідувачів у закладах громадського харчування на
відстані меншій, ніж 2 метри між місцями для сидіння за сусідніми
столиками та більш як чотири особи за одним столом, за умови, що
відвідувачі заходять до закладу і пересуваються по ньому з вдягненими
засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними
масками, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовленими самостійно
(крім часу сидіння за столом для приймання їжі та/або напоїв);
7) відвідування університету здобувачами освіти групами кількістю
більш як 20 осіб;
8) відвідування університету здобувачами освіти у разі, коли на
самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19
перебуває більш як 50 відсотків здобувачів освіти та персоналу університету;
9) проведення масових заходів (вистав, свят, концертів) за участю дітей
з більш ніж однієї групи та за присутності глядачів (відвідувачів);
10) діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, які не забезпечують
можливість обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку одна особа
на 20 кв. метрів загальної площі приміщення.
3. Додатково до заходів, встановлених пунктом 2 наказу, в період
з 00 годин 00 хвилин 8 січня 2021 року до 00 годин 00 хвилин 25 січня 2021
року ЗАБОРОНИТИ:
1) приймання відвідувачів спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів,
крім відвідування спортсменами національних збірних команд України та їх
тренерами за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних
заходів;
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2) проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних,
рекламних та інших) заходів, новорічних та різдвяних свят ялинки (без
концертів та ярмарків, у тому числі продуктових), проведення офіційних
спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану
фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та матчів
командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів
за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних санітарних і
протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю
за станом здоров’я учасників);
3) приймання відвідувачів підрозділами у сфері культури та
розважальної діяльності;
4) роботу закладів громадського харчування;
5) відвідування університету здобувачами освіти.
У разі необхідності проведення згідно з графіком освітнього процесу у
зазначений проміжок часу, практичної підготовки здобувачів освіти та
екзаменаційних сесій, навчання здійснювати виключно в дистанційному
режимі.
Дистанційне навчання здійснювати згідно з рекомендаціями щодо
організації поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів
фахової передвищої та вищої освіти із застосуванням дистанційних
технологій навчання, які надавалися Міністерством освіти і науки України у
листі від 14.05.2020 № 1/9-249, а також з рекомендаціями щодо
запровадження гнучкого режиму робочого часу і дистанційної роботи
працівників в умовах провадження карантину, перебування осіб в
гуртожитках закладів освіти та порядку їх відвідування з обов’язковим
урахуванням вимог щодо запровадження посилених протиепідемічних
заходів згідно з листом Міністерства від 12.10.2020 № 1/9-576.
3. На період дії карантину тимчасово ДОЗВОЛИТИ залучення до
роботи без проходження попереднього (під час прийняття на роботу) та
періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників,
зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними
умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, робота яких
пов’язана із забезпеченням безпеки руху, працівників окремих професій,
виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням
населення, визначених у переліку професій, виробництв та організацій,
працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним
оглядам, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від
23.05.2001 № 559;
4. РЕКОМЕНДУВАТИ деканам факультетів, директорам інститутів,
завідувачам кафедр, керівникам інших структурних підрозділів університету:
4.1 у період з 11 до 22 січня 2021 року включно установити для
працівників університету режим дистанційної (надомної) роботи, крім
працівників, для яких неможливо встановити режим дистанційної (надомної)
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роботи у зв’язку з характером виконуваних завдань, та працівників, які
задіяні в забезпеченні життєдіяльності університету.
4.2 у разі прийняття рішення про встановлення простою на період дії
карантину для окремих працівників або структурних підрозділів,
дотримуватись вимог наказу від 15.04.2020 № 2401-1/153 «Про встановлення
простою на період карантину».
5. Визнати такими, що втратили чинність, накази ректора від
17.03.2020 № 2401-1/117 «Про заходи щодо запобігання поширенню гострої
респіраторної хвороби, спричиненої короновірусом 2019-nCoV»
(зі
змінами), від 19.10.2020 № 2401-1/342 «Про продовження карантину та
проведення протиепідемічних заходів» (зі змінами).
6. Керівникам структурних підрозділів університету довести цей наказ
до відома працівників.
7. Директору Центру зв’язків із громадськістю Максиму
ФОЛОМЄЄВУ, директору Центру документації Ірині ПОПІЙ забезпечити
розміщення тексту наказу на офіційному веб-сайті університету.
8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Ректор

(оригінал підписаний)

Віль БАКІРОВ
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начальник відділу кадрів
Олена Громико

заступник начальника юридичного
відділу
Наталія Бараник
голова Первинної профспілкової
організації
Анатолій Голтвянський

