МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАКАЗ
«_31_» ___03____ 2022 р.

м. Одеса

№ _33-ОД_

«Про продовження адаптивного карантину
в ОДЕКУ до 31 травня 2022 року»

Відповідно до ст. 12, 29, 32 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», статей 30, 40 Закону України «Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення» та на виконання постанови Кабінету Міністрів України "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" від
09.12.2020р.№1236 (в останній редакції постанови КМУ " Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236" від 26.03.2022р.
№372),

НАКАЗУЮ:
1. Продовжити до 31 травня 2022 р. в ОДЕКУ адаптивний карантин, встановленого постанови Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2022 р. № 229 «Про внесення
змін до постанов Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 і від 29 червня
2021 р. № 677», 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» та
алгоритмом дій при виявленні COVID-19.
2. У пункті 3 наказу № 216-ОД від 07.12.2021р. цифри і слова “31 березня 2022
року” замінити цифрами і словами “31 травня 2022 року”.
3. З 01 квітня до 31 травня в умовах воєнного стану працівникам університету та
здобувачам освіти в приміщеннях ОДЕКУ дотримуватися обмежувальних протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19, які передбачені для
«ЗЕЛЕНОГО» рівня епідемічної небезпеки, відповідно до якого забороняється:
1) перебування в будинках і спорудах університету без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у
тому числі виготовлених самостійно;
2) проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігійних, рекламних, наукових, освітніх, професійних тематичних та інших) заходів (у
тому числі в місцях проведення дискотек і закладах громадського харчування (студентської їдальні, буфетів тощо) без одягнутих усіма учасниками та організаторами заходу

засобів індивідуального захисту, зокрема захисних масок або респіраторів, які закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно.
Обмеження, передбачені цим підпунктом, не застосовуються за умови наявності в
усіх учасників та організаторів заходу негативного результату тестування на COVID-19
методом полімеразної ланцюгової реакції або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведене не більш як за 72 години до здійснення заходу,
або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації та ревакцинації;
3) діяльність (до усунення недоліків) структурних підрозділів ОДЕКУ, які обслуговують здобувачів освіти та працівників, у яких визначені порушення (недоліки):
- не нанесено маркування для перебування в черзі з дотриманням дистанції між
відвідувачами не менш як 1,5 метра;
- не забезпечено працівників засобами індивідуального захисту, зокрема захисними масками або респіраторами, та не здійснюється належний контроль за їх використанням;
- не забезпечується централізований збір використаних засобів індивідуального захисту в окремі контейнери (урни).
4. Директорові навчально-наукового гідрометеорологічного інституту (Овчарук
В.А.), декану 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 (Симон Г.М.), директору морського центру (Краснодембський Е.Б.), директору гідроекологічного польового центру
(Терновой П.А.) організувати:
4.1. проведення роз’яснювальної роботи з підлеглими працівниками щодо введених з 01 квітня 2022 р. обмежувальних протиепідемічних заходів;
4.2. проведення роз’яснювальної роботи (інструктажів за можливістю) із здобувачами освіти (студентами, курсантами, аспірантами) щодо безпеки життєдіяльності під
час карантину та запровадження протиепідемічних заходів в ОДЕКУ для запобігання
поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.
5. Директорам ВСП - фахових коледжів Одеського державного екологічного університету» (Бірюков О.В., Кіріяк С.Г., Ковальчук В.В.) терміново видати відповідні розпорядчі документи на виконання цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
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