МІ НІ СТЕ Р СТ ВО ОСВІТ И І НАУКИ УКР АЇ НИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені В. Н. КАРАЗІНА

НАКАЗ
19 березня 2021року

м. Харків

№ 0104-1/116

Про продовження проведення
обмежувальних протиепідемічних
заходів
Відповідно до статей 11, 29 Закону України «Про захист населення від
інфекційних хвороб», постанови Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021
року № 104 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України»,
якою було продовжено карантин до 30 квітня 2021 року, встановлений
постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 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»,
рішень Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій Харківської області від 23.02.2021, протокол № 6, від
17.03.2021, протокол № 7,
НАКАЗУЮ:
1. ЗАБОРОНИТИ:
1) перебування в приміщеннях Харківського національного університету
імені В.Н. Каразіна (далі – університет) без вдягнутих засобів індивідуального
захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у
тому числі виготовлених самостійно;
2) відвідування приміщень університету без документів, що посвідчують
особу;
3) проведення масових (культурних, у тому числі концертів, спортивних,
соціальних тощо) заходів за участю більш однієї особи на 4 кв. метри площі
будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі) або
наповненістю залів понад 50 відсотків місць у окремому залі.
Організатор заходу є відповідальним за нанесення горизонтальної
розмітки або інших засобів дистанціонування для дотримання між особами
фізичної дистанції не менше ніж 1,5 метра у разі проведення заходу із
розміщенням осіб стоячи.
4) приймання відвідувачів у музеях (структурних підрозділах
університету), на виставках, в галереях з наповненістю залів понад 50 відсотків
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місць (розміщення здійснюється з дотриманням шахового порядку розміщення,
зокрема для груп із двох осіб) у кожному окремому залі або приміщенні;
5) діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, які не забезпечують
можливість обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку одна особа на 10
кв. метрів загальної площі приміщення.
2. Деканам факультетів, директорам інститутів, завідувачам кафедр:
2.1. Забезпечити освітній процес за дистанційною формою навчання.
2.2. Внести необхідні зміни до робочих навчальних планів та робочих
програм навчальних дисциплін.
3. Керівникам структурних підрозділів університету:
Переглянути графіки роботи працівників із числа навчально-допоміжного
та обслуговуючого персоналу, та, за необхідності, перевести зазначених
працівників на простій на підставі службової записки керівника підрозділу, яка
обґрунтовує зупинення роботи працівника, викликане відсутністю
організаційних та технічних умов, необхідних для виконання роботи,
невідворотною силою або іншими обставинами.
Службова записка готується на ім’я проректора згідно з розподілом
обов’язків та після погодження передається до відділу кадрів Служби управління
персоналом, копія – до бухгалтерської служби університету.
4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ від 18 грудня 2020 року
№ 2401-1/429 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних
протиепідемічних заходів».
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
Проєкт вносить:
начальника Служби управління
персоналом
Сергій КУЛІШ
начальник відділу кадрів
Олена ГРОМИКО

Віль БАКІРОВ
ПОГОДЖЕНО:
проректор з науково-педагогічної
роботи
Антон ПАНТЕЛЕЙМОНОВ
начальник управління якості освіти
Людмила ІВАНЕНКО
голова Первинної профспілкової
організації
Анатолій ГОЛТВЯНСЬКИЙ
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