
Рішення ректорату від 18.10.2021р. 
з питання "Про заходи щодо дотримання протиепідемічних обмежень в 

університеті у звя'зку із введенням з 18.10.2021р "червоного" рівня 
епідемнебезпеки в м. Одесі та Одеській області" 

 
 

У звя'зку із введенням з 18.10.2021р. "червоного" рівня епідемнебезпеки в  
м. Одеса та Одеській області встановити в Одеському державному екологічному 
університеті: 

 
1. З 19 жовтня 2021р. дозволяється відвідування навчально-лабораторних 

корпусів, спортивного комплексу та інших будівель і споруд університету 
співробітникам університету та стороннім особам, які пройшли повний курс 
вакцинації на COVID-19 або мають медичну довідку встановленого зразка щодо 
перенесеної хвороби COVID-19 не раніше ніж за 6 місяців о дати відвідування. 

2. З 19 жовтня 2021р. всі співробітники університету, які не підпадають під 
умови пункту 1 цього рішення, переводяться на віддалений режим роботи. 

3. З 19 жовтня по 09 листопада за працівниками, що знаходяться на 
віддаленому режимі роботи, зберігається посадовий оклад. 

4. З 10 листопада 2021р. працівники університету, які не надали у 
встановленому порядку документи, що підтверджують інформацію, яка 
вимагається згідно з наказом по ОДЕКУ від 23 вересня 2021р. № 173-ОД "Про 
часткові зміни у наказі № 155-ОД від 03.09.2021р." відстороняються від роботи 
без збереження заробітної плати відповідно до вимог Закону України "Про 
захист населення від інфекційних хвороб". 

5. Відділу кадрів (Ізотов С.О.) терміново виготовити та надати на вахти 
будівель університету повні списки співробітників університету, які підпадають 
під дію пункту 1 цього рішення. 

6. Т.в.о. проректора з НПР та РУ () разом з відділом кадрів (Ізотов С.О.) 
терміново організувати чергування сторожів, які пройшли вакцинування станом 
на 18.10.2021р. 

7. Відділу кадрів терміново провести 18 жовтня 2021р. нараду з керівниками 
структурних підрозділів університету щодо виконання цього рішення та наказу 
по ОДЕКУ від 23 вересня 2021р. № 173-ОД "Про часткові зміни у наказі № 155-
ОД від 03.09.2021р." 

8. Всім працівникам університету, яким дозволяється відвідування будівель 
ОЕКУ 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". 

 
Ректор                                                         С.М. Степаненко 


