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НАКАЗ  

 

21.05.2020    м. Слов’янськ    №295 

 

Про організацію роботи 

університету з 01 червня 2020 року 

 

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України № 392 від 20.05.2020 

року та № 255 від 02.04.2020 року і зважаючи на виробничу необхідність  

 

НАКАЗУЮ: 

 

Із 01 червня 2020 року: 

1. Надати дозвіл працівникам університету, за винятком осіб, які досягли 60-

річного віку, виконувати роботу на їх робочих місцях.  

2. Забезпечити виконання заходів, визначених постановою МОЗ України № 

16 від 09.05.2020 року «Тимчасові рекомендацій щодо організації 

протиепідемічних заходів при здійсненні дозволених видів діяльності, які 

передбачають приймання відвідувачів в офісних приміщеннях» (надалі – 

Постанова), а саме 

2.1. Проректору з НПР та СЕР Проскуніну В. М., головному бухгалтеру 

Сологуб Т. А. здійснити закупівлю засобів, необхідних для виконання зазначеної 

Постанови. 

2.2. Комендантам навчальних корпусів та гуртожитків: 

– організувати перед початком роботи проведення температурного скрінінгу 

усім працівникам із забезпеченням санітарних вимог до дезифенкції виробів, якими 

здійснюється термометрія; 

– забезпечити пропускний режим, при якому працівники та відвідувачі 

допускаються до приміщень університету тільки в респіраторі або захисній масці, у 

тому числі виготовленій самостійно; 

– обладнати на входах у корпуси та гуртожитки місця для обробки рук 

спиртовмісними антисептиками з концентрацією активнодіючої речовини понад 60 

% для ізопропілових спиртів та понад 70 % для етилових спиртів та вказівником 

про необхідність дезінфекції рук (банер, наклейка тощо); 

– здійснити нанесення маркування (за необхідності), в тому числі і поза 

межами закладу, з метою уникнення скупчення перед входом та дотримання умов 

перебування в черзі з дотриманням дистанції між відвідувачами не менше 1,5 м; 

– забезпечити постійну наявність рідкого мила, антисептиків та паперових 

рушників у санвузлах. Використання багаторазових рушників заборонено; 



– забезпечити вологе прибирання з використанням миючих та 

дезінфекційних (в кінці зміни) засобів і провітрювання не рідше ніж кожні 2 

години та після закінчення робочого дня/зміни; 

– організувати централізований збір використаних ЗІЗ, паперових серветок в 

окремі контейнери (урни) з кришками та одноразовими поліетиленовими пакетами 

з подальшою утилізацією. 

2.3. Деканам факультетів, завідувачам кафедр, начальникам відділів, 

директору бібліотеки та керівникам інших структурних підрозділів: 

– на входах у приміщення розмістити інформацію про кількість осіб, які 

можуть перебувати у даному приміщенні з розрахунку не більше однієї особи на 10 

квадратних метрів; 

– обладнати у приміщеннях керованих структурних підрозділів місця для 

обробки рук спиртовмісними антисептиками з концентрацією активнодіючої 

речовини понад 60 % для ізопропілових спиртів та понад 70 % для етилових 

спиртів та вказівником про необхідність дезінфекції рук (банер, наклейка тощо); 

– забезпечити дистанцію між робочими місцями працівників не менше ніж 

1,5 метри; 

– здійснювати прийом сторонніх відвідувачів виключно за попереднім 

записом із дотриманням часового інтервалу, який дозволяє виключити контакт між 

відвідувачами. Очікування повинно відбуватися ззовні приміщення з дотриманням 

принципів соціального дистанціювання (1,5 м), причому поліграфічні матеріали 

повинні бути недоступні для відвідувачів. 

2.4. Працівникам: 

– перебувати у приміщеннях університету тільки в респіраторі або захисній 

масці, у тому числі виготовленій самостійно; 

– регулярно мити руки з рідким милом або обробляти їх спиртовмісними 

антисептиками не рідше ніж раз на 3 години та після відвідування громадських 

місць, використання туалету, прибирання, обслуговування тощо; 

– утримуватися від контактів із особами, що мають симптоми респіраторних 

захворювань – кашель, лихоманка, ломота в тілі тощо; 

– самоізолюватися в разі виникнення симптомів респіраторних захворювань. 

3. Начальнику відділу кадрів Сіліну Є.С. довести наказ до відома працівників 

шляхом оприлюднення його тексту на офіційному сайті ДДПУ та засобами 

телефонного зв’язку.  

 

 

Т. в. о. ректора        О. Г. Набока 

 

Проект вносить: начальник відділу кадрів Є. С. Сілін 


