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№ 2401-1/159

Про додаткові заборони, пов’язані
з встановленням на території
Харківської області «червоного»
рівня епідемічної небезпеки

Відповідно до статей 11, 29 Закону України «Про захист населення від
інфекційних хвороб», постанови Кабінету Міністрів України, від 09.12.2020
№ 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), рішень Державної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 09.04.2021 (протокол № 17),
Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій Харківської області від 09.04.2021 (протокол № 9), відповідно до яких
з 00 годин 00 хвилин 11 квітня 2021 на території Харківської області
встановлений «червони» рівень епідемічної небезпеки,
НАКАЗУЮ:
Додатково до обмежень, передбачених наказом від 19 березня 2021
року № 0104-1/116 «Про продовження проведення обмежувальних
протиепідемічних заходів»:
1. ЗАБОРОНИТИ:
1.1.Приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять
діяльність у сфері громадського харчування на території Харківського
національного університету імені В.Н. Каразіна (далі – університет).
1.2. Приймання відвідувачів закладів культури і проведення культурних
масових заходів.
1.3. Приймання відвідувачів у спортивних залах університету крім
спортсменів національних збірних команд України та їх тренерів за умови
дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів.
1.4. Проведення всіх масових (спортивних, соціальних та інших) заходів,
крім офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану
фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та матчів командних
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ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів за умови
дотримання учасниками таких заходів відповідних санітарних і
протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю за
станом здоров’я учасників, заходів з оцінювання якості освіти.
1.5. Відвідування університету здобувачами освіти.
2. Неухильно дотримуватись підпункту 1 пункту 1.2. наказу від
19.03.2021 року № 0104-1/116 «Про продовження проведення обмежувальних
протиепідемічних заходів» щодо заборони перебування в приміщеннях
університету без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема
респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, в тому числі
виготовлених самостійно.
3. Деканам факультетів, директорам інститутів, завідувачам кафедр
забезпечити освітній процес за дистанційною формою навчання.
4. Керівникам структурних підрозділів університету довести до відома
підлеглих працівників зміст наказу.
5. Директору Центру зв’язків із громадськістю Максиму ФОЛОМЄЄВУ
та директору Центру документації Ірині ПОПІЙ забезпечити направлення
наказу на електронну пошту зацікавлених структурних підрозділів університету
та розміщення на офіційному веб-сайті університету.
6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
В.о. Ректора
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