ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАКАЗ

«Jg_» вересня 2021 року

м. Кам'янець-Подільський

Про організаційні заходи для запобігання
поширенню коронавірусу СО VID-19 в університеті
Відповідно до ст. 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних
хвороб», Постанови Кабінету Міністрів України № 1236 «Про встановлення
карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
СОVШ-19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2, Постанови Головного
державного санітарного лікаря № 1 О «Про затвердження протиепідемічних
заходів у закладах освіти на період карантину у зв' язку з поширенням
коронавірусної хвороби СОVШ-19», згідно Методичних рекомендацій щодо
встановлення гнучкого режиму робочого часу, затверджених наказом
Міністерства праці та соціальної політики України від 04 жовтня 2006 року №359,
протоколу № 35 позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно
екологічної безпеки та надзвичаЙІШХ ситуацій «Щодо встановлення «жовтого»
рівня епідемічної небезпеки поширення СОVШ-19 на території України», ст. 23
Закону України «Про освіту» п. І ч.1 та п.2 ч.2 ст.32 Закону України «Про вищу
освіту», з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції СОVШ-19,
НАКАЗУЮ:
1. Перевести здобувачів освіти усіх форм навчання ПДАТУ з 23.09.2021р. до
встановлення «зеленого» рівня епідемічної небезпеки на території Хмельницької
області на змішану форму здобуття освіти:
- лекційні заняття проводити у дистанційній формі;
- практичні/лабораторні заняття проводити очно із дотриманням ус1х
протиепідемічних заходів передбачених постановою Кабінету Міністрів України
№ 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України
гострої респіраторної хвороби СОVШ-19, спричиненої корона вірусом SARS
CoV-2.
2. Керівнику навчально-методичного центру забезпечення якості вищої
освпи Віталію ВОЛОЩУКУ спільно з директорами інститутів/деканами

факультетів, керівниками відокремлених структурних підрозділів забезпечити
безперервність освітнього процесу із врахуваюmм положень цього наказу.
З. Начальнику відділу інформаційно-обчисmовального центру Володимиру
КРИЖАНІВСЬКОМУ забезпечити безперебійну роботу інформаційнотелекомунікаційної мережі в умовах зростаюm інтернет трафіку.
4. Відповідальному за дистанційну освіту в університеті Олександру
БУРЛАКОВУ організувати надання послуг в дистанційному режимі та
забезпечити безперебійний доступ до електронних інформаційних ресурсів.
5. Керівникам вщокремлених структурних шдрозд1шв на перюд
обмежувальних протиепідемічних заходів врахувати положеюm цього наказу при
плануванні та організації роботи підрозділів та забезпечити дотримаюm
працшниками даного наказу.
6. Засідання робочих, дорадчих органів та органів громадського
самоврядуваюm ПДАТУ та структурних підрозділів проводити із дотриманням
.
.
.
.
ус1х протиепщем1чних заходш.
7. Провести у ПДАТУ та структурних підрозділах додаткові профілактичні та
дезінфекційні заходи щодо запобігання поширетпо гострої респіраторної хвороби
СОVШ-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
8. Директору студентського містечка Людмилі ЛЕБЕДЬ вжити заходів щодо
безумовного дотримаюm режиму карантину при розповсюдженні вірусних
захворювань та виділити місця для ізоляції здобувачів освіти з ознаками гострих
ресшраторних захворювань.
9. Відповідальність за виконання наказу покласти на директорш
інститутів/деканів факультетів,
керівників відокремлених структурних
підрозділів, провідного інженера з цивільної оборони Віктора БОРДЮГА.
10. Директору центру виховної роботи і соціально-культурного розвитку
Ользі ПРОКОПОВ]Й розмістити наказ на офіційному сайті Університету.
11. Контроль за виконання наказу залишаю за собою.
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