
«

Міністерство освіти і науки 
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАКАЗ

№ с? cV

«Про дотримання протиепідемічних заходів
па період адаптивного карантину з
метою запобігання коронавіруеної хвороби (COVID-19 »

У зв'язку з продовженням адаптивного карантину до 1 жовтня 2021 p., 
керуючись положеннями постанов Кабінету Міністрів України №1236 від
09.12.2020 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 
протне!племінних заходів і метою запобігання поширенню на території 
України іостроі респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавіруеом SARS-CoV-2» та №855 від 11.08.2021 p., «Про внесення змін 
до деяких актів Кабінету Міністрів України».

НАКАЗУЮ:

1. Проректору з науково-педагогічної та навчальної роботи (Гунько І.В.), 

проректору з виховної роботи та діяльності відокремлених структурних 

підрозділів (Спірідонова Л.М.), деканам факультетів (Брояка А.А.,«Дідур

І.М., Здирко Н.Г., Пронько Л.М., Ушаков В.М., в.о. Яропуд 13.М ). керівникам 

структурних підрозділів (Волоська Н.М., Гуцол Г.В., Непорочний Т.І., 

Смчик В.В.. Коломісць Т.В., Колісник М.А., Красносельська А.А., Лебідь 

О.В., Логінова С.О., Неїлик М.М.. Петрик І.С., Профатило О.Ф., Су.чіма 

О.В., Тітаренко О.М., Ходзіцька І.В., Цицюра Я.Г'Д директорам 

відокремлених структурних підрозділів - коледжів ВНАУ (Будяк Р.В., 

Казьмір В.А., Кондратова М В., Кучерявий В.I I., Цуркан О.В. ), помічнику 

проректора з адміністративно-господарської роботи та виробничої діяльності 

(Прищена С Л Д  інженеру з охорони пращ 1-ої категорії (Івапіпіин А.О.) 

забезпечити:



- щоденний контроль за виконанням протиепідемічних виходів у межах 

посадових повноважень та моніторинг стану бсшечиих умов для навчання, 

харчування, проживання здобувачів освіти:

- розробку алгоритмів дій на випадок надзвичайної ситуації, пов'язаною з 

реєстрацією випадків захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19) 

серед науково-педагогічних, педагогічних працівників, допоміжного 

персоналу, працівників деканатів, структурних підрозділів та чдобувачів 

освіти;

організацію централізованого збору використаних засобів 

індивідуального захисту (маски, респіратори), з подальшою їх утилізацією 

згідно чинного законодавства:

- узагальнення та інформування керівництва університету щодо 

результатів моніторингу присутності студентів та викладачів на заняттях, 

стану захворюваності, в.т.ч. на GPB1, коронавірусну хворобу (COVID-19).

- постійне проведення роз'яснювальної роботи з педагогічними, науково- 

недагогічними працівниками, допоміжним персоналом, працівниками 

деканатів, структурних підрозділів та здобуваними освіти щодо 

індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення симптомів 

коронавірусної хвороби (COVID-19)

2. Вхід до приміщень університету та коледжів ВНАУ дозволяється 

виключно при наявності захисної маски або респіратора. Захисні маски 

можуть не використовуватися під час проведення занять у навчальних 

аудиторіях. Під час пересування приміщеннями навчальних корпусів 

університету використання захисних масок є обов'язковим.

3. Па всіх входах до навчальних аудиторій, викладацьких, службових 

приміщень організовуються місця для обробки рук антисептичними 

засобами. Місця для обробки рук позначаються вказівником.

4. Після кожного навчального -заняття проводиться провітрювання 

аудиторій продовж не менше 10 хвилин. Присутність студентів в навчальних 

аудиторіях під час перерв заборонена.



5. Завідуючій їдальнею університету (Волоська II.М.) при організації 

харчування забезпечити:

- працівників їдальні, які видають страви або здійснюють розрахунок на 

касі, засобами індивідуального захисту: маскою або респіратором та 

одноразовими рукавичками

- умови для дотриманням працівниками їдальні правил особистої гігієни 

-рукомийники, мило рідке, паперові рушники (або електросушарки для рук), 

антисептичні засоби для обробки рук, тощо.

6. Начальнику відділу кадрів (Красносельська А.А.) ознайомити 

проректорів університету, деканів факультетів, директорів відокремлених 

структурних підрозділів - коледжів ВНАУ, керівників структурних 

підрозділів зі змістом наказу під підпис.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Ректор Віктор Мазур

49.




