УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАКАЗ

___ 11.03.2020______
Про запровадження карантину

м. Чернігів

№ __38 ___

(в редакції згідно наказу ректора
№ 50 від 17.03.2020)

На виконання постанови КМУ № 215 від 16.03.2020 «Про запобігання
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої короновірусом SARS-CoV-2» та відповідно до листа МОН України
№ 1/9-154 від 11.03.2020 та наказу МОН України № 406 від 16.03.2020 «Про
організаційні заходи для запобігання поширенню короновірусу COVID-19
НАКАЗУЮ:
1. Запровадити
карантин
в
Чернігівському
національному
технологічному університеті з 12 березня 2020 р. по 03 квітня 2020 р.
2. Заборонити відвідування університету здобувачами вищої освіти всіх
освітніх ступенів та форм навчання на період дії карантину.
3. Скасувати проведення всіх масових заходів, запланованих на період
дії карантину: освітніх, наукових, профорієнтаційних, спортивних, культурних
та інших, у яких бере участь понад 10 осіб. Керівникам структурних підрозділів
– організаторам заходів розглянути можливість перенесення їх проведення на
інший час.
Скасувати проведення ректоратів, засідань кафедр та засідань
спеціалізованих вчених рад на період дії карантину.
Перенести чергове засідання Вченої ради університету на 06.04.2020.
4. Заборонити направлення здобувачів вищої освіти та співробітників у
відрядження по території України та за кордон, а також екскурсійні поїздки.
5. Відділу міжнародних зв’язків припинити запрошення іноземних
громадян на навчання (проходження стажування) та прийом іноземних
делегацій.
6. Директорам навчально-наукових інститутів, директорам фахових
коледжів, деканам факультетів, керівникам структурних підрозділів
організувати інформування здобувачів вищої освіти та співробітників щодо
заходів запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 та дій у випадку
захворювання (https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov) в т.ч. й через
розміщення відповідної інформації на сайтах структурних підрозділів.
7. Науково-педагогічним працівникам, з метою забезпечення виконання
здобувачами вищої освіти індивідуальних навчальних планів, забезпечити
проведення навчальних занять (контрольних заходів тощо), запланованих на
період дії карантину, за допомогою технологій дистанційного навчання та/або
перенести їх на інші дні після нормалізації епідемічної ситуації.
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Директорам навчально-наукових інститутів, деканам факультетів,
завідувачам кафедр взяти питання відпрацювання навчальних занять
(контрольних заходів тощо) під особистий контроль та надати відповідні
службові записки до навчального відділу до 03.04.2020.
8. Директорам фахових коледжів самостійно визначитись із заходами
щодо відпрацювання навчальних занять (контрольних заходів тощо).
9. Керівникам структурних підрозділів на період дії карантину
організувати роботу своїх підрозділів у гнучкому (дистанційному) режимі з
забезпеченням щоденного чергування співробітників на робочому місті в
університеті відповідно до «Методичних рекомендацій щодо встановлення
гнучкого режиму робочого часу», затверджених наказом Міністерства праці та
соціальної політики України № 359 від 04.10.2006.
Науково-педагогічним працівникам виконувати наукову, методичну та
організаційну роботу згідно індивідуальних планів роботи в т.ч. й у
дистанційному режимі.
10. Оперативному штабу з питань запобігання поширенню гострої
респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, затвердженого розпорядженням
ректора № 16 від 06.03.2020:

- забезпечити виконання профілактичних заходів щодо попередження
масового розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої
коронавірусом,
і
гострих
респіраторних
інфекцій
(https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov);
- забезпечити виконання «Плану протиепідемічних заходів щодо
запобігання поширенню на території університету гострої респіраторної хвороби,
спричиненої коронавірусом на 2020 рік», затвердженого розпорядженням ректора
№ 16 від 06.03.2020;

- підготувати у гуртожитках університету окремі кімнати на випадок
ізоляції здобувачів вищої освіти з ознаками гострих респіраторних
захворювань;
- забезпечити виконання рішень тимчасової протиепідемічної комісії в
Чернігівській області.

11. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Ректор
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