МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАКАЗ
«_07_» ___12____ 2021 р.

м. Одеса

№ _216-ОД_

«Про вжиття карантинних заходів
в ОДЕКУ відповідно до «жовтого» рівня
епідемічної небезпеки»
З метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2, на території міста Одеси, керуючись статтею 12, 29, 32 Закону України
«Про захист населення від інфекційних хвороб», статтями 30, 40 Закону України «Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення», відповідно до пункту 23 постанови 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» (далі – постанова
№ 1236), протоколу № 47 позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 06.12.2021р. щодо встановлення з 00:00
годин 07 грудня 2021 року “ЖОВТОГО” рівня епідемічної небезпеки поширення гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території
Одеської області.

НАКАЗУЮ:
1. З 07 грудня 2021р. дозволити відвідування навчально-лабораторних
корпусів, спортивного комплексу та інших будівель і споруд університету працівникам
університету та стороннім особам, які пройшли повний курс вакцинації на COVID19, або мають документ, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини,
який може бути застосовано протягом 30 днів від дати введення дози; медичну довідку
встановленого зразка щодо перенесеної хвороби COVID-19 не раніше ніж за 90 днів
від дати одужання.
2. З 07 грудня 2021р. усі допущені до роботи працівники ОДЕКУ які мають
документ - виданий в установленому Міністерством охорони здоров’я порядку
висновок лікаря щодо наявності абсолютних протипоказань до вакцинації проти
COVID-19, - переводяться на віддалений режим роботи.
3. З 07 грудня 2021р. по 31 грудня 2021р. за працівниками, що знаходяться на
віддаленому режимі роботи, зберігається посадовий оклад.
4. Відділу кадрів (Ізотов С.О.) терміново скласти та надати начальнику відділу
охорони (Сагайдак М.В.) списки працівників університету, які підпадають під дію
пункту 1 цього наказу, для встановлення режиму перепуски через пости охорони
(вахти) будівель університету.

5. Всім працівникам університету, яким дозволяється відвідування будівель
ОДЕКУ згідно з п.1 цього рішення, в обов'язковому порядку: носити БЕЙДЖ, який
виданий відділом кадрів ОДЕКУ відповідно до розпорядження від 19.07.2021р. № 60
"Про затвердження та введення в дію Картки (беджа) працівника ОДЕКУ, який був
вакцинований проти COVID-19", або мати при себе документ, що підтверджує
отримання однієї дози дводозної вакцини, або документ, що підтверджує одужання
особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного
державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного
додатка Порталу Дія (Дія).
6. Враховуючи встановлення з 00:00 годин 07 грудня 2021 року “ЖОВТОГО”
рівня епідемічної небезпеки поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території міста Одеси та Одеської області
застосовуються додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи, відповідно до яких
заборонити:
6.1. Перебування в будинках і спорудах ОДЕКУ, без вдягнутих засобів
індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс
та рот, у тому числі виготовлених самостійно.
6.2. Відвідування ОДЕКУ здобувачами освіти крім випадку за яким усі
допущені до роботи працівники мають документ, що підтверджує отримання повного
курсу вакцинації; або виданий в установленому Міністерством охорони здоров’я
порядку документ, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини від
COVID-19, включеної Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку
дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях (далі - документ, що
підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини), який може бути застосовано
протягом 30 днів від дати введення дози; чи міжнародний, внутрішній сертифікат або
іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою
дводозної вакцини (жовті сертифікати) або однією дозою однодозної вакцини чи двома
дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені Всесвітньою
організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в
надзвичайних ситуаціях, або одужання особи від зазначеної хвороби; або виданий в
установленому Міністерством охорони здоров’я порядку висновок лікаря щодо
наявності абсолютних протипоказань до вакцинації проти COVID-19 (далі - медичний
висновок про наявність протипоказань до вакцинації проти COVID-19);
6.3. Приймання у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах відвідувачів, крім
спортсменів національних збірних команд України та їх тренерів за умови дотримання
відповідних санітарних і протиепідемічних заходів.
6.4. Проведення всіх масових (культурних, спортивних, розважальних,
соціальних, релігійних, рекламних, наукових, освітніх, професійних тематичних та
інших) заходів, крім проведення атестації здобувачів у формі єдиного державного
кваліфікаційного іспиту (виключно з апробаційним проведенням єдиного державного
кваліфікаційного іспиту) і тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів “Крок”
(далі - атестація здобувачів), проведення заходів з оцінювання якості освіти (пробного
зовнішнього незалежного оцінювання, зовнішнього незалежного оцінювання,
вступних випробувань із використанням організаційно-технологічних процесів
здійснення зовнішнього незалежного оцінювання тощо), проведення яких належить до
завдань Українського центру оцінювання якості освіти та його регіональних
підрозділів (далі - заходи з оцінювання якості освіти), проведення офіційних
спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурнооздоровчих та спортивних заходів України, та матчів командних 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;
6.5. Проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за
участю здобувачів освіти з більше ніж однієї групи (класу) та за присутності глядачів
(відвідувачів);
6.6. Приймання відвідувачів у студентської їдальні, буфету, крім діяльності з
надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень
та замовлень на винос;
7. Обмеження, передбачені підпунктами 6.3, 6.4, 6.6 пункту 6 цього наказу не
застосовувати за умови наявності у всіх учасників (відвідувачів, користувачів), крім
осіб, які не досягли 18 років, та організаторів заходу (співробітників ОДЕКУ,
орендарів), негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної
ланцюгової реакції або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARSCoV-2, яке проведене не більш як за 72 години до здійснення заходу (відвідування
закладу); або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; або
документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини, який може
бути застосовано протягом 30 днів від дати введення дози; чи міжнародного,
внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від
COVID-19 однією дозою дводозної вакцини (жовті сертифікати) або однією дозою
однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які
включені Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для
використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом
полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність
якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних
послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія).
8. З метою своєчасного статистичного звітування при встановленому
“ЖОВТОМУ” рівні епідемічної небезпеки – відділу кадрів (С.О. Ізотов) згідно з
наказом по ОДЕКУ №133-ОД від 30.07.2021р. «Про затвердження та введення в дію
РЕЄСТРУ вакцинованих працівників ОДЕКУ та надання інформації» щоденно
визначити кількість відсотків працівників ОДЕКУ, які мають документи, що
підтверджують:
- отримання повного курсу вакцинації (однією дозою однодозної вакцини чи
двома дозами дводозної вакцини);
- отримання однієї дози дводозної вакцини, (який може бути застосовано
протягом 30 днів від дати введення дози),
9. Директорці навчально-наукового гідрометеорологічного інституту (Овчарук
В.А.), в.о. декана факультету комп'ютерних наук, управління та адміністрування
(Кузніченко С.Д.), декану по роботі з іноземними студентами (Владимирова О.Г.),
декану ПОФ (Чугай А.В.), завідувачам кафедр ОДЕКУ, директору ВСП «Одеський
фаховий коледж комп’ютерних технологій Одеського державного екологічного
університету» (Ковальчук В.В.), директору метеорологічного польового центру
експериментальних досліджень (Симон Г.М.), директору морського навчальнонаукового центру експериментальних досліджень (Краснодембський Е.Б.), директору
гідроекологічного польового центру (Терновой П.А.):
9.1. Організувати проведення широкої та змістовної роз’яснювальної роботи з
підлеглими працівниками щодо введених обмежувальних протиепідемічних заходів
“ЖОВТОГО” рівня епідемічної небезпеки, в т.ч. щодо необхідності вакцинації в
умовах карантинних обмежень;

9.2. Організувати проведення роз’яснювальної роботи (інструктажів за
можливістю) із здобувачами освіти (студентами, курсантами, аспірантами)
університету щодо безпеки життєдіяльності під час карантину та запровадження
протиепідемічних заходів в ОДЕКУ для запобігання поширенню гострої респіраторної
хвороби COVID-19, в т.ч. виконання наказу від 11.10.2021р. № 187-ОД «Щодо
обов’язкового профілактичного щеплення проти COVID-19 працівників ОДЕКУ».
10. Директору студмістечка ОДЕКУ (Громійчук М.М.), коменданту НЛК №1
(Поярко А.В.), коменданту НЛК №2 (Ліходєд Г.П.), зав. гуртожитком №1 (Плахотнюк
М.Л.), коменданту гуртожитку №2 (Фролова Ю.М.), коменданту гуртожитку №3
(Селезньова А.П.):
10.1. Забезпечити виконання наказу від 11.10.2021р. № 187-ОД «Щодо
обов’язкового профілактичного щеплення проти COVID-19 працівників ОДЕКУ».
10.2. Забезпечити температурний скринінг всіх відвідувачів, режиму регулярного
провітрювання та проведення поточних дезінфекційних заходів з дотриманням вимог,
визначених чинним законодавством України.
10.3. Продовжити роз’яснювальну роботу серед підлеглих працівників та
мешканців гуртожитків щодо дотримання карантинних обмежень і обов’язкового їх
виконання.
11. Керівникам структурних підрозділів університету наполегливо проводити
серед співробітників підрозділів роз'яснювальну роботу щодо безпеки життєдіяльності
під час карантину та запровадження протиепідемічних заходів в ОДЕКУ для
запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 та необхідності
вакцинації в умовах карантинних обмежень.
12. Директору ВСП «Одеський фаховий коледж комп’ютерних технологій
Одеського державного екологічного університету» (Ковальчук В.В.), терміново видати
відповідні накази щодо виконання цього наказу.
13. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
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