
МОН УКРАЇНИ
УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА

(УНУС)

НАКАЗ
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Про проведення протиепідемічних заходів 
в гуртожитках університету в період карантину 
у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби 
(СОУГО-19)

Відповідно до статті 26 Закону України «Про вищу освіту», статті 40 
Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 
населення» на виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про 
встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних 
заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби 
СОУГО -  19 спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2», листа Міністерства 
освіти і науки України від 13.08.2020 «Щодо організації протиепідемічних 
заходів у закладах освіти та гуртожитках», на виконання постанови Кабінету 
Міністрів України №954 від 13.09.2021 «Про внесення змін до постанов 
Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. №1236 і від 29 червня 
2021 р. №677» з метою збереження здоров’я, життя учасників навчально- 
виховного процесу

НАКАЗУЮ:
1. Проректору з адміністративно-господарської роботи, директору 

студентського містечка, завідувачам гуртожитків забезпечити безумовне 
виконання Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних 
заходів в гуртожитках на період карантину у зв’язку з поширенням 
коронавірусної хвороби СОУГО -  19.

З цією метою:
-  до 23 вересня визначити відповідальних осіб, які проводитимуть 

щоденний температурний скринінг;
-  до 23 вересня встановити на робочому місці чергового захисний екран;
-  до 23 вересня облайітувати на вході у гуртожитки місце для обробки 

рук антисептиками;
-  не допускати на період карантину проведення масових зборів 

працівників та мешканців гуртожитків у закритих приміщеннях.
2. Завідувачам гуртожитків здійснювати систематичний контроль за 

використанням засобів індивідуального захисту мешканцями у місцях 
загального користування та при переміщенні приміщеннями гуртожитку.
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3. Право на вхід до гуртожитку мають особи, що проживають в ньому та 
чергові викладачі

4. Директору студентського містечка ПОГРІБНЯКУ Віктору інформувати 
про виконання даного наказу до 27.09.2021.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з 
адмініс гративно-грспоідйір^кої роботи ДЯДЬКУНА Леоніда.

Олена НЕПОЧАТЕНКО

Наказ підготував: 
помічник ректора

Петро ПАЄВСЬКИЙ

ПОГОДЖЕНО:
прорек з науково-педагогічної роботи 

Михййло МАЛЬОВАНИИ

ГР
Леонід ДЯДЬКУН

провідний юрисконсульт
-- Зінаїда БІЛОШКУРСЬКА


