
 
 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ УКРАЇНИ 
ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

м. Одеса 
 

   «19» липня  2021р.         № 60 
 
 
«Про затвердження та введення в дію 
«Картки (бєйджа) працівника ОДЕКУ, якій був  
вакцинований проти COVID-19» 

 
 
 
Відповідно до ст. 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» 

та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 2021 р.  
№ 611 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України», постанови 
Кабінету Міністрів України від 09.12.2020р. № 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» зі змінами та згідно з НАКАЗОМ від 30.06.2021р. №119-ОД «Про 
продовження адаптивного карантину в ОДЕКУ до 31 серпня 2021 року» з метою 
запобігання поширенню в ОДЕКУ гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2" (далі - COVID-19): 

 
1. Затвердити та ввести в дію ФОРМУ (зовнішній від) «Картка (бєйдж) працівника 

ОДЕКУ, якій був вакцинований проти COVID-19» та зміст нанесеної на ньому інформації 
відповідно до Додатку 1 цього РОЗПОРЯДЖЕННЯ. 

2. Дозволяю розміщувати «Картку (бєйдж) працівника ОДЕКУ, якій був 
вакцинований проти COVID - 19» з текстом - в «кармашек» (кишеньку) або утримувач, які 
мають кріплення (затиск, стрічку, шпильку, шнурок), що дає можливість закріпити бэйдж 
на одязі або на шиї носія, - працівника ОДЕКУ. 

3. НЕ ЗАСТОСОВУВАТИ ОБМЕЖЕННЯ на працівників ОДЕКУ щодо одягнення 
працівниками ОДЕКУ засобів індивідуального захисту, зокрема ЗАХИСНИХ МАСОК або 
РЕСПІРАТОРІВ, які закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, за умови 
наявності документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, - для 
виконання вимог підпункту 2 п.3 НАКАЗУ від 30.06.2021р. №119-ОД «Про продовження 
адаптивного карантину в ОДЕКУ до 31 серпня 2021 року». 

4. ДОЗВОЛЯЮ ВИЗНАВАТИ відкрите закріплення або розміщення Картки 
(бєйджа) працівника ОДЕКУ, якій був вакцинований проти COVID-19 – як 
підтвердження та фактичне пред’явлення в університеті як документа, що підтверджує 
отримання повного курсу вакцинації. 

5. Відділу кадрів (Ізотов С.О.) на підставі списків працівників ОДЕКУ, які пройшли 
повний курс вакцинації, або додатково наданих працівниками документів, що підтверджує 



отримання повного курсу вакцинації, до 15.08.2021р. затвердити списки вакцинованих 
співробітників університету на виготовлення Картки (бєйджа) працівника ОДЕКУ, якій був 
вакцинований проти COVID-19. 

6. Відділу кадрів (Ізотов С.О.) вжити заходів щодо проведення додаткового 
організованого щеплення співробітників університету на базі університету. 

7. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 
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