МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і НАУКИ УКРАЇНИ
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
• Харків

№ Р/Ш-

Про заходи безпеки під чає
адаптивного карантину

З метою попередження захворювання на СОУГО-19 працівників
університету при виконанні своїх посадових обов'язків
Зобов'язую:
1. Деканів, директорів, головного інженера, начальника господарчої служби,
керівників структурних підрозділів:
1.1. Не допускати до роботи підлеглих працівників, які мають ознаки
вірусного

захворювання на СОУГО-19 (нежить, кашель, підвищення

температури вище 37,2 С). Рекомендувати їм звернутися до медичного
закладу;
1.2. Розташувати робочі місця працівників на відстані не менш 2м один від
одного та забезпечити їх соціальне дистанціювання;
1.3. Забезпечити регулярне провітрювання робочих приміщень (1 раз на З
години);
1.4. Забезпечити наявність антисептика в робочих приміщеннях для
обробки рук працівників та поверхонь, до яких вони торкаються (дверні
ручки, стаціонарні телефони, клавіатури екранних пристроїв, столів,
тощо);
1.5. Контролювати перебування підлеглих працівників на робочих місцях у
захисних масках протягом усього робочого часу;
1.6. Не допускати скупчення людей у робочих приміщеннях, допускати
одночасно не більш одного відвідувача;
1.7. Нагадувати підлеглим працівникам про необхідність мити руки з
милом та не торкатись ними обличчя;

1.8. Не проводити заходів з великим скупченням людей: зборів, нарад,
конференцій, культурно-масових заходів а спортивні заходи проводити без
глядачів, тощо;
1.9. Підтримувати директору студмістечка спілкування з працівниками під
час роботи за допомогою інтернегу та телефону;
1.10.У разі необхідності отримувати консультацію у відділі охорони праці
або штабі цивільного захисту;
1.11. Ознайомити всіх підлеглих працівників з цим розпорядженням під
підпис.
2. Начальнику господарчої служби, директору студмістечка:
2.1. Організувати вологе прибирання з використанням дезінфікуючих
засобів;
2.2. Забезпечити наявність рідкого мила біля всіх умивальників;
2.3. Організувати санітарну обробку поверхонь масового торкання:
поручнів, дверних ручок, кранів умивальників, тощо.
3. Начальнику служби охорони, директору студмістечка провести інструктаж
сторожам та черговим гуртожитків щодо недопущення на територію
університету осіб без захисних масок.
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівників
структурних підрозділів.
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