
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
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НАКАЗ
м.Дпіпро

№

Про встановлення карантину на території 
ДВНЗ ПДАБА з 19.12.2020р. до 28.02.2021р. 
та протиепідемічні заходи

На підставі постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020р. №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, 
постанов головного державного санітарного лікаря №28 від 26.05.20 (зі змінами) 
Про затвердження тимчасових рекомендацій щодо організації 
протиепідеміологічних заходів в деяких закладах фізичної культури та спорту на 
період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), 
№48 від 04.08.20 Про затвердження тимчасових рекомендацій щодо організації 
протиепідеміологічних заходів в гуртожитках на період карантину у зв’язку 
поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), №50 від 22.08.2020 Про 
затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у 
зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)

НАКАЗУЮ:
І. Установити з 19 грудня 2020 р. до 28 лютого 2021 р. у ДВНЗ ПДАБА 
карантин, продовжити дію карантину, встановленого постановами Кабінету 
Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 “Про запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2”, від 20 травня 2020 р. № 392 “Про встановлення 
карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” та 
від 22 липня 2020 р. № 641 “Про встановлення карантину та запровадження 
посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”.

1. Допуск до приміщень ДВНЗ ПДАБА здійснювати за умови використання 
засобів індивідуального захисту, в тому числі виготовлені самостійно після 
проведення термометрії безконтактним термометром.

2. Під час пересування приміщеннями ДВНЗ ПДАБА використання захисних 
масок, що закривають ніс та рот, є обов'язковим.

3. У разі виявлення співробітника (студента) з підвищеною температурою тіла 
понад 37,2°С чи з ознаками гострого респіраторного захворювання, такий 
співробітник (студент) не допускається до роботи (навчання) з 
рекомендаціями звернутись за медичною допомогою до сімейного лікаря.



4. При появі підвищеної температури тіла понад 37.2 °С або ознак гострого 
респіраторного захворювання вдома, співробітник повідомляє свого 
безпосереднього керівника та не виходить на роботу, одночасно 
звертаючись за медичною допомогою до сімейного лікаря.

5. У разі виявлення особи з симптомами інфекційної хвороби в приміщенні, де 
перебувала така особа, проводиться провітрювання поза графіком та 
дезінфекція висококонтактних поверхонь.

6. У разі підтвердження випадку корона вірусної хвороби в одного зі студентів 
(співробітників), всі студенти відповідних груп та співробітники що 
контактували з хворим, визнаються такими, що потребують самоізоляції, та 
повинні вживати заходів, передбачених галузевими стандартами в сфері 
охорони здоров'я.

7. Заборонити проведення масових заходів (нарад, зборів тощо) в закритих 
приміщеннях за участю більш як 20 осіб без дотримання між учасниками 
фізичної дистанції не менш як 1.5 метра, крім заходів необхідних для 
забезпечення функціонування - проведення педагогічних рад, засідань 
ректорату, конкурсних комісій, конференцій трудового колективу тощо).

8. Заборонити проведення масових заходів (вистав, свят, концертів) за участю 
здобувачів освіти з більш ніж однієї групи та за присутності глядачів 
(відвідувачів);

9. Заборонити відвідування музею, проведення виставок, якщо не має 
можливості надати площу 10 кв. метрів на одну особу

10. Заборонити заняття в спортивних залах, басейні, якщо не можливо 
дотримуватися норм 20 кв. метрів на одну особу, крім професійних команд 
з дотриманням санітарних норм.

11. Дозволити проведення акредитації освітніх програм, за якими здійснюється 
підготовка здобувачів вищої освіти, у віддаленому (дистанційному) режимі, 
а також ухвалення рішення про умовну (відкладену) акредитацію освітніх 
програм без проведення або з частковим проведенням акредитаційної 
експертизи.

12. Штабу ЦЗ ректорату та інж. ректорату Черненко О.В.:
- проводити роз'яснювальну роботу зі співробітниками та здобувачами 

освіти щодо індивідуальних заходів профілактики, дотримання 
правил респіраторної гігієни, протиепідемічних заходів та реагування 
на виявлення симптомів коронавірусної хвороби (COVID-19) серед 
персоналу або здобувачів освіти;

- розмістити інформацію (плакати/банери) про необхідність 
дотримання респіраторної гігієни;

- не допускати до роботи персонал, визначеного таким, який потребує 
самоізоляції відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони 
здоров'я;

- постійно докладати про ситуацію, яка склалася, та про зміни 
обмежувальних заходів.



13. Проректору з науково-педагогічної, інов.роб. та розвитку Петренко В.О.:
- забезпечити наявність миючих засобів та необхідні умови для 

дотриманням працівниками правил особистої гігієни (рукомийники, 
мило рідке, паперові рушники (або електросушарки для рук), 
антисептичні засоби для обробки рук тощо);

- на всіх входах до закладу організувати місця для обробки рук 
антисептичними засобами;

- у кінці робочого дня необхідно забезпечити проведення очищення і 
дезінфекції поверхонь (в тому числі дверних ручок, столів, місць для 
сидіння, перил, тощо).

14. Деканам, заступникам деканів, завідуючим кафедрам, викладачам:
- контролювати стан здоров’я викладачів, співробітників, студентів та 

інформувати згідно переліку посадових осіб затверджених 
22.03.2020р. (додаток 2 до Порядку дій при виявлені карантинної 
інфекції);

- для своєчасного надання інформації контролюючим органам 
своєчасно інформувати про хворобу студентів та співробітників 
ПДАБА начальника штабу ЦЗ ректорату Гваджаіа Бежана 
Джумберовича, за телефоном (066) 237 68 24

- робити докладати на ректорській нараді про ситуацію що склалася.
15. Начальникам структурних підрозділів на період дії карантину при 

необхідності, за можливості та за погодженням вжити гнучкий режим 
робочого часу.

16. Начальнику відділу охорони праці Лисенко Я.О.:
- контролювати виконанням вимог з використання засобів 

індивідуального захисту;
- докладати у відповідні інстанції про випадки захворювання серед 

студентів та співробітників та виконання вимог нормативних 
документів.

17. Начальнику відділу роботи з іноземними студентами в роботі керуватися 
вимогами постанови КМУ від 09.12.2020р. №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, постанови 
КМУ від 22.07.2020р. №641 Про встановлення карантину та запровадження 
посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2 (зі змінами), постанови головного державного санітарного 
лікаря №50 від 22.08.2020 Про затвердження протиепідемічних заходів у 
закладах освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної 
хвороби (COVID-19),

18. Комендантам гуртожитків в роботі керуватися вимогами постанови КМУ 
від 09.12.2020р. №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, постанови КМУ від 22.07.2020р. №641 Про 
встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних 
заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (зі змінами), постанов 
головного державного санітарного лікаря №48 від 04.08.20 Про 
затвердження тимчасових рекомендацій щодо організації 
протиепідеміологічних заходів в гуртожитках на період карантину у зв’язку 
поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), №50 від 22.08.2020 Про 
затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період 
карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).

19. Директору басейну та спорткомплексу в роботі керуватися вимогами 
постанови КМУ від 09.12.2020р. №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, постанови КМУ від 
22.07.2020р. №641 Про встановлення карантину та запровадження 
посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2 (зі змінами), постанов головного державного санітарного 
лікаря №28 від 26.05.20 (в редакцій згідно постанови №47 від 04.08.20р.) 
Про затвердження тимчасових рекомендацій щодо організації 
протиепідеміологічних заходів в деяких закладах фізичної культури та 
спорту на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби 
(COVID-19), №50 від 22.08.2020 Про затвердження протиепідемічних 
заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку поширенням 
коронавірусної хвороби (COVID-19)

20. В.о. зав. гаражу Марченко І.О.:
- проводити дезінфекційні заходи у салоні транспортних засобів в кінці 

кожної робочої зміні;
- забезпечити водіїв засобами індивідуального захисту,

антисептичними засобами для обробки рук;
- щоденно контролювати стан здоров'я водіїв та проводити 

температурний скринінг до початку робочої зміни;
- не допускати до роботи осіб з ознаками гострої респіраторної хвороби 

або підвищеною температурою тіла понад 37,2 °С;
- дозволяти вхід до салону автотранспорту при наявності засобів 

індивідуального захисту (респіратора або захисної маски);
- перевезення пасажирів здійснювати у межах кількості місць для 

сидіння.
21. Начальнику охорони:

- забезпечити чергових засобами індивідуального захисту, 
антисептичними засобами для обробки рук, щитками для обличчя;



- постам охорони №1, 2 забезпечити цілодобове проведення 
термометрії безконтактним термометром та обробку рук, у разі 
виявлення співробітника (студента, відвідувача) з підвищеною 
температурою тіла понад 37,2°С чи з ознаками гострого 
респіраторного захворювання, користуватися віще наведеними 
рекомендаціями цього наказу.

II. Додатково до обмежувальних протиепідемічних заходів, в період з 8 січня 
2021р. до 25 січня 2021 р.:

1. Повністю заборонити приймання відвідувачів спортивних залів, басейну, 
крім відвідування спортсменами національних збірних команд України та їх 
тренерами за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних 
заходів.

2. Заборонити проведення всіх масових (розважальних, спортивних, 
соціальних, рекламних та інших) заходів.

3. Заборонити роботу закладів громадського харчування крім замовлень на 
виніс.

4. Заборонити відвідування ДВНЗ ПДАБА здобувачами освіти.
5. З 11 до 22 січня 2021 р. включно установити для працівників режим 

дистанційної (надомної) роботи, крім працівників, для яких неможливо 
встановити режим дистанційної (надомної) роботи у зв’язку з характером 
виконуваних завдань.

Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
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