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Н А К А З 

4К^^^^Ю м. Київ № .^5^^^ 
Про продовження карантину 
в Університеті 

З метою запобігання поширенню коронавірусу, на виконання постанов 
Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, 
спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2» і від 20 травня 2020 р. № 392 
«Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби СОУШ-19, спричиненої 
коронавірусом 8АК8-СоУ-2, та етапів послаблення протиепідемічних 
заходів» 

Н А К А З У Ю : 

1. Установити в Університеті карантин з 22 травня 2020 р. до 
22 червня 2020 р., продовживши дію карантину, встановленого наказом 
ректора від 11 березня 2020 р. № 186-0. 

Установити, що терміни карантину можуть змінитися залежно від 
епідеміологічної ситуації в Україні відповідно до чинного законодавства. 

2. Усім працівникам структурних підрозділів Університету 
продовжувати виконувати свої службові обов'язки із застосуванням 
дистанційної форми організації праці, у тому числі за допомогою 
інформаційно-комунікаційних технологій, а також за гнучким режимом 
робочого часу. 

3. Адміністративно-господарчій службі здійснити всі заходи з 
організації і забезпечення виконання Тимчасових рекомендацій щодо 
організації епідеміологічних заходів при здійсненні дозволених видів 
діяльності, які передбачають приймання відвідувачів в офісних приміщеннях 
на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби 
(С0УГО-19), затверджених постановою Головного державного санітарного 
лікаря України від 09.05.2020 р. № 16, а також інших нормативних 
документів. 

Персональну відповідальність за виконання цього пункту покласти на 
проректора з економічних та соціальних питань О. В. Шевчук. 



2 

4. Усім працівникам Університету, а також здобувачам вищої освіти, 
яким відповідно до чинного законодавства дозволено відвідувати 
Університет, неухильно дотримуватися Тимчасових рекомендацій щодо 
організації епідеміологічних заходів при здійсненні дозволених видів 
діяльності, які передбачають приймання відвідувачів в офісних приміщеннях 
на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби 
(С0УГО-19), затверджених постановою Головного державного санітарного 
лікаря України від 09.05.2020 р. № 16, а також інших нормативних 
документів. 

5. Усім проректорам, деканам факультетів, завідувачам кафедр, 
керівникам інших структурних підрозділів Університету ознайомити з цим 
наказом усіх працівників; деканам факультетів - студентів; завідувачу 
аспірантури - аспірантів і докторантів КНЛУ. 

6. Завідувачу загального відділу Захарчук Л. Г. ознайомити із цим 
наказом усіх проректорів, деканів факультетів, завідувачів кафедр, керівників 
інших структурних підрозділів Університету, голову студентської ради 
КНЛУ Мустафіна С. А. 

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректорів 
Солов'я М. Г, Корольову А. В., Максименка А. П., Шевчук О. В. 
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