
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАШСЬКИЙ НАЩОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Про запобігання поширенню в 
університеті гострої 
респіраторної хвороби 
СО УГО- 19

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 
2020 року №1236 «Про встановлення карантину та впровадження 
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби COVID -  19, спричиненої 
короно вірусом SARS -CoV-2» (із змінами відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 19 серпня 2022 року №928) та листа Департаменту освіти 
і науки Кіровоградської обласної військової адміністрації від 20.09.2022 
№13/2060/0.35 «Про запобігання поширенню на території області гострої 
респіраторної хвороби»,

1. Продовжити режим карантину в Центральноукраїнському національному 
технічному університеті до 31 грудня 2022 року.
2. Деканам факультетів, завідувачу відділу аспірантури та докторантури, 
завідувачам кафедр:
- забезпечити проведення роз'яснювальної роботи з здобувачами вищої освіти 
щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення 
симптомів коронавірусної хвороби (СОУГО-19), а також дотримання 
протиепідемічних заходів в приміщеннях та укриттях університету серед 
учасників освітнього процесу;
- постійно здійснювати моніторинг стану здоров’я здобувачів вищої освіти та 
науково-педагогічного персоналу.
3. Керівникам всіх структурних підрозділів при проведенні інструктажів з 
питань охорони праці обов’язково брати до уваги інструкцію з охорони праці 
під час роботи в університеті в умовах карантину № 409, яка затверджена 
наказом ректора від 31.08.2020 № 21-03.
4. Проректору з АГР Віктору СЛОНЮ посилити контроль:
- за проведенням дезінфекційних заходів хлоромісткими препаратами в 
приміщеннях університету;
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- за дотриманням пропускного режиму до навчальних корпусів, гуртожитків та 
території університету;
- за проведенням санітарно-гігієнічних заходів в гуртожитках та моніторингу 
стану здоров’я мешканців.
5. Керівнику Центру виховної роботи Олегу БЕВЗУ, начальнику відділу 
охорони праці Галині ГОРБАЧОВІЙ здійснювати моніторинг епідеміологічної 
ситуації, стану вакцинації, та при потребі надавати узагальнені дані про стан 
здоров’я співробітників університету та мешканців гуртожитків у відповідні 
інстанції.
6. Завідувачу канцелярії Світлані РЕЗНІЧЕНКО довести наказ до відома 
деканів, завідувачів кафедр, керівників структурних підрозділів.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з науково- 
педагогічної роботи Андрія КИРИЧЕНКА.
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