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НАКАЗ 
        22 вересня 2021 р.                                                                            №    152   

 

м.Дніпро 

 

 

 

 

 

Про  встановлення  адаптивного  карантину  

на  території  ДВНЗ ПДАБА до 31.12.2021р. 

та запровадження протиепідемічних заходів 

 
На підставі рішення КМУ від 20.09.2021 р., розпорядження КМУ від 25.03.2020р. 

№338-р «Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим 

надзвичайної ситуації» (зі змінами), 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» (зі змінами), а також 

враховуючі рішення постанов головного державного санітарного лікаря  

 

НАКАЗУЮ: 

І. Встановити адаптивний карантин у ДВНЗ ПДАБА до 31.12.2021 р., вважати 

рівень епідемічної небезпеки «жовтим» (на час видання наказу) до окремих 

розпоряджень керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної НС, 

пов’язаної з поширенням COVID-19. 

1. Заборонити відвідування академії здобувачами освіти, у випадку коли меньш 

80 відсотків працівників мають документ, що підтверджує отримання повного 

курсу вакцинації, чи міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний 

сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою 

дводозної вакцини (жовті сертифікати), або однією дозою однодозної вакцини 

чи двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені 

Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для 

використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування 

методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної 

хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного 

вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка 

Порталу Дія (Дія). 

2. Заборонити відвідування закладу здобувачами освіти у разі, коли на 

самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19 

перебуває більш як 50 відсотків здобувачів освіти та персоналу. 

3. Заборонити проведення масових заходів (нарад, зборів тощо) в закритих 

приміщеннях за участю більш як 1 особи на 4 кв. метри площі без дотримання 

між учасниками фізичної дистанції не менш як 1.5 метра або наповненості 



залів понад дві третини місць (розміщення здійснюється з дотриманням 

заповнення двох рядів відвідувачами і одним порожнім рядом) у кожному 

окремому залі, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування, проведення 

кваліфікаційного іспиту на право на зайняття нотаріальною діяльністю, 

тестування на знання законодавства у сфері державної реєстрації осіб, які 

мають намір виконувати функції державного реєстратора, атестації здобувачів 

у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту (включно з апробаційним 

проведенням єдиного державного кваліфікаційного іспиту) і тестових 

екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів “Крок” (далі - атестація 

здобувачів), проведення заходів з оцінювання якості освіти (пробного 

зовнішнього незалежного оцінювання, зовнішнього незалежного оцінювання, 

вступних випробувань із використанням організаційно-технологічних процесів 

здійснення зовнішнього незалежного оцінювання тощо), проведення яких 

належить до завдань Українського центру оцінювання якості освіти та його 

регіональних підрозділів (далі - заходи з оцінювання якості освіти), 

проведення офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного 

календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, 

та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів із 

глядачами з наповненістю споруд, приміщень не більш як дві третини місць і 

за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних санітарних та 

протиепідемічних заходів і здійснення обов’язкового щоденного контролю за 

станом здоров’я учасників. 

4. Заборонити заняття в спортивних залах - якщо не можливо дотримуватися 

норм 10 кв. метрів на одну особу, басейні – більше ніж 4 особи на одній 

доріжці для індивідуальних занять або шість осіб для спортивно-тренувальних 

груп, крім професійних команд з дотриманням санітарних норм. 

5. Начальникам структурних підрозділів на період дії карантину при 

необхідності, за можливості та за погодженням вжити гнучкий режим 

робочого часу (відповідно рівня епідеміологічної небезпеки). 

6. 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. 

7. Допуск до приміщень ДВНЗ ПДАБА співробітників здійснювати за умови 

використання засобів індивідуального захисту, в тому числі виготовлені 

самостійно після проведення термометрії безконтактним термометром. 

8. Під час пересування приміщеннями ДВНЗ ПДАБА використання захисних 

масок, що закривають ніс та рот, є обов'язковим.  

9. У разі виявлення співробітника з підвищеною температурою тіла понад 37,2°С 

чи з ознаками гострого респіраторного захворювання, такий співробітник не 

допускається до роботи з рекомендаціями звернутись за медичною допомогою 

до сімейного лікаря. 

10. 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. 

11. У разі виявлення особи з симптомами інфекційної хвороби в приміщенні, де 

перебувала така особа, проводиться провітрювання поза графіком та 

дезінфекція висококонтактних поверхонь. 

12. При виявленні випадку COVID-19 серед співробітників, всі контактні особи 

переводяться на самоізоляцію та дистанційну роботу/навчання. 

13. 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, реагування на виявлення 

симптомів коронавірусної хвороби (COVID-19) та вакцинації, серед 

персоналу або здобувачів освіти, шляхом наочної інформації, за 

допомогою сучасних інформаційних ресурсів;  

- 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; 

- звітувати в керівні та регулюючі органи за відповідними формами;  

- постійно докладати про ситуацію, яка склалася, та про зміни 

обмежувальних заходів. 

14.  В.о.проректора з соціально-економічної, адміністративної та господарської 

роботи, головному інженеру Лозенко В.М. та ст.виконробу АГЧ Крошки В.В.: 

- забезпечити наявність миючих засобів та необхідні умови для дотриманням 

працівниками та студентами правил особистої гігієни (рукомийники, мило 

рідке, паперові рушники (або електросушарки для рук), антисептичні 

засоби для обробки рук тощо); 

- продовжити встановлення у вбиральнях дозаторів рідкого мила та 

контролювати їх наповненість рідиною для миття рук; 

- на всіх входах до закладу організувати місця для обробки рук 

антисептичними засобами; 

- у кінці робочого дня необхідно забезпечити проведення очищення і 

дезінфекції контактних поверхонь (дверних ручок, столів, місць для 

сидіння, перил, тощо). 

15.  Деканам, заступникам деканів, завідуючим кафедрам, викладачам:  

- постійно моніторити 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 ДВНЗ ПДАБА 

начальника штабу ЦЗ ректорату Гваджаіа Бежана Джумберовича, за 

телефоном (066) 237 68 24; 



- перевіряти дотримання санітарних та епідеміологічних норм в 

гуртожитках, двічі на тиждень з реєстрацією в журналі; 

- робити доклади на ректорській нараді про ситуацію що склалася; 

- проводити систематичні інформаційні роботи із співробітниками та 

повнолітніми здобувачами освіти, щодо профілактики захворювання, 

важливості та необхідності вакцинування від COVID-19. 

16. Начальнику навчального відділу Грабовському І.С., відповідно цього наказу та 

встановленого рівня епідеміологічної небезпеки вжити необхідні дії з 

організації навчального процесу. 

17. 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 (за формою 6/ОП/9/П-1) та виконання вимог 

нормативних документів. 

18. 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 (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),  

19. 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 (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). 

20. 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 (зі змінами), 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) 

21. В.о. зав. гаражу Марченко І.О. 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 (зі змінами), що стосується перевезень пасажирів. 

22. Начальнику охорони:  

- забезпечити чергових засобами індивідуального захисту, антисептичними 

засобами для обробки рук, щитками для обличчя; 

- на постах охорони 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. 

ІІ. У випадку введення «зеленого» рівня небезпеки: 

1. Продовжити виконання вимог пунктів 6-22 даного наказу. 

2. 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. 

3. Заборонити проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, 

соціальних, релігійних, рекламних, наукових, освітніх, професійних 

тематичних та інших) заходів без одягнутих усіма учасниками та 

організаторами заходу засобів індивідуального захисту, зокрема захисних 

масок або респіраторів, які закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених 

самостійно.  

4. У випадку коли через контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-

19 на самоізоляції буде перебувати більш ніж 50% здобувачів освіти та 

персоналу, ДВНЗ ПДАБА буде переведена на дистанційну роботу/навчання.  

ІІІ. У випадку введення «помаранчевого» рівня небезпеки, переглянути підходи до 

протиепідемічних обмежень в бік посилення, згідно рішення спеціальної комісії з 

ліквідації наслідків НС природного характеру місцевого рівня. 

ІV. У випадку введення «червоного» рівня небезпеки: 

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 відвідування спортивних залів, фітнес-центрів, басейну, 

відвідувачами, крім спортсменів національних збірних команд України та їх 



тренерів за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних 

заходів; 

4. Заборонити відвідування ПДАБА здобувачами, крім випадку коли усі 

працівники мають документ, що підтверджує отримання повного курсу 

вакцинації, чи міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат, 

що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини 

або двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені 

Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для 

використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування 

методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної 

хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного 

вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка 

Порталу Дія (Дія). 

V. Обмеження, передбачені пунктом І підпунктом 1 не застосовуються за умови 

наявності у 80% всіх співробітників ПДАБА, крім осіб, які не досягли 18 років, та 

організаторів заходу документа, що підтверджує отримання повного курсу 

вакцинації, міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що 

підтверджує вакцинацію від COVID-19 (жовті та зелені сертифікати).  

Обмеження, передбачені пунктом ІV підпунктом 4 не застосовуються за умови 

наявності у всіх співробітників ПДАБА, крім осіб, які не досягли 18 років, та 

організаторів заходу документа, що підтверджує отримання повного курсу 

вакцинації, міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що 

підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини або двома 

дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати).  

 

Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 
Т.в.о.ректора    Александр ЧЕЛНОКОВ 

 
           Проект наказу вносить:     Погоджено: 

Начальник штабу ЦЗ     Провідний юрисконсульт 

ректорату     Бежан ГВАДЖАІА       Вячеслав АНІСТРАТ 
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