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Про запровадження
карантинних заходiв в НФаУ

На виконаннrI постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 11.0З.2020 р.
J\b 211, листа MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи вiд 11.0З.2020 р. JФ1/9-154 з
МеТОЮ Введення обмежув€lльних заходiв для запобiгання розповсюдженЕя
захворювання на KopoнaBipyc COVID- 19

нАкАЗУЮ:
,1. ТИМчасово призупинити освiтнiй шроцес в унiверситетi на перiод з

12.СЗ.2020 р. до 0З.04.2020 р. включно.

2.

ЗабОронити проведення масових заходiв (освiтнього, наукового,
соцiа.гrьного, спортивного, мистецько-розваж€Lльного характеру) У корtý/сах,
ryртожитках та на територiI унiверситету з \2.0З.2020 р. до 0З.04.2020 р.
включно.
Проректору з НПР Крутських Т. В. спiльно з деканами факультетiв,
директором Коледжу НФаУ, директором IIIКСФ та завiдувачами кафедр
забезпечити безперервнiсть освiтнього процесу:
з. 1
,Щеканам факультетiв, директору коледжу НФаУ, директору IПКСФ,
ЗаВiдУвачам кафедр на перiод з \2.0З.2020 р. до 03.04.2020 р. забезпечити
проведеннrI занrIть для здобувачiв вищоТ освiти та iHTepHiB з використаннrIм
технологiй дистанцiйного навчання та навчально-методичних комплексiв.
з.2. .Щиректору центру iнформацiйних технологiй Пуляеву Д. С.
забезпечити безперебiйну робоry iнформацiйно-телекомунiкацiйноТ мережi в
умовах зростання iнтернет-трафiку

З.

.

З.З. ЩИРеКТОРУ Центру дистанцiйних технологiй

навчЕlннrl

панкратовiй Я. I. забезпечити безперервну робоry серверу дистанцiйних
технологiЙ, системи онлаЙн TecTyBaHHlI та ik постiЙниЙ супровiд.

Щиректору науковоi бiблiотеки Гавриш Н. Б. забезпечити
безперебiйний доступ до електронних iнформацiйних pecypciB бiблiотеки
НФаУ.
З.5. На перiод призупинення освiтнього процесу викJIадачам кафедр
забезпечити пiдготовку iндивiдуальних завдань, тем рефератiв тощо, якi
вiдповiдають темам заIuIть з можJIивiстю ix розсилки на iндивiдуальнi поштовi

З.4.

адреси здобувачiв вищоi освiти.

З.6. Викладачаru кафедр надавати консулътацii щодо

виконаннrI

iндивiдуальних завдань через спiлкуваннrl електронною поштою та iншими
засобами комунiкацii.
З.7. Начальнику навч€tльного вiддiлу Помiнчук С. В.:
- внести змiни до планiв-графiкiв здобувачiв вищоТ освiти, що
навчаються за заочною формою навчання, на весняний семестр

-

201912020

".р.;
розробити та оприJIюднити до 03.04.2020 р. новий розкJIад заЕять
для здобувачiв вищоi освiти, що навчаютъся за заочною формою

семесц 201912020 н. р.
3.8. ,Щеканам факулътетiв, директору коледжу НФаУ та директору
IПКСФ довести до вiдома здобувачiв вищоi освiти та iHTepHiB змiни в планахнавчання9 на веснrIний

графiках освiтнього процесу.
З.9. Завiдувачам кафедр довести до вiдома викJIадачiв змiни в планахграфiках освiтнього процесу.
3.10. Науково-педагогiчним працiвникам врахувати положення цього
нак€ву при проведеннi освiтнього процесу вiдповiдно до робочих навчальних
планiв.
Науково-педагогiчним працiвникам забезпечити виконання
навч€IIIьно1, методиIIно1, науково1 та органlзацlино1 дlяльност1 вlдповlдно до
iндивiдуальних планiв роботи викJIадача, у робочий час встановлений
Правилами внутрiшнього трудового розпорядку
Нацiоналъному
фармацевтичному унiверситетi, графiками роботи структурних пiдроздiлiв,
трудовими договорами.
Керiвникам структурних пiдроздiлiв забезпечити штатне
функцiонуваннrl пiдроздiлiв, дотриманнrI трудовоТ дисциплiни, режиму роботи.
Керiвникам структурних пiдроздiлiв довести до вiдома працiвникiв
iнформацiю щодо можливостi оформленнrI вiдпусток без збереження заробiтноi
ПлаТи, що надаетъся працiвник€ll\d в обов'язковому порядку MaTepi або iншiЙ
особi, зазначенiй у частинi третiй cTaTTi 18 Закону УкраТни <Про вiдгцrсткп>,
для догJuIду за дитиною BiKoM до 14 poKiB на перiод оголошенЕя карантину на
вiдповiднiй територii.
7. Заступнику ректора з АГР Проскурнiну О. О. посилити контроль за

4.

у

5.
6.

проведенням санiтарно-гiгiенiчних заходiв . у корпусах унiверсит€ту;
забезпечити додаткову дезiнфекцiю гrримiщень загального користування,
вологе прибирання, режим провiтрювання примiщень.

8.

з НПР

Кубаревiй I. В. провести iнформування
здобувачiв вищоi освiти та спiвробiтникiв унiверситету щодо заходiв
запобiгання поширення хвороби, гrроявiв хвороби та дiй у випадку
Проректору

захворювання.

9.

,Щиректору студентського мiстечка Калайчеву
виконання таких превентивних заходiв:

-

-

В. Г.

забезпечити

забезпечити додаткову дезiнфекцiю примiщень загального
користуванIUI;

щоденно проводити обхiд KiMHaT з метою виrIвлення у мешканцiв
ознак захворювання на ГРВI;
пiдгоryвати примiщення iзоляторiв у ryртожитках дJIя, розмiщення
мешканцiв з ознаками ГРВI до проходженнrI медичного огJIяду;
провести роз'ясt*овi}льну роботу щодо заборони вiдвiдування
стороннiми особами ryртожиткiв.

10.

Началънику вiддiлу контролю, достуrry

та

транспортного
забезпечення L{иганку В. М. забезпечити належне функцiонування контрольнОпропускного режиму в корtryсах та ryртожитк€lх унiверситету.
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