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НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
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Про організацію додаткових 
протиепідемічних заходів у НУБІП України

У зв’язку з напруженою епідемічною ситуацією, пов’язаною зі 
зростанням в м. Київ захворюваності, спричиненої коронавірусною інфекцією

НАКАЗУЮ:

1. Деканам факультетів та директорам ННІ починаючи з 05 жовтня 
2020 року вжити додаткових протиепідемічних заходів:

1.1. перевести в дистанційний режим проведення масових заходів (нарад, 
зборів тощо);

1.2. обмежити доступ у навчальні корпуси науково-педагогічних і 
наукових працівників та навчально-допоміжного персоналу, які не задіяні в 
забезпеченні освітнього процесу в очному форматі чи проведенні наукових 
досліджень;

1.3. забезпечити контроль за якістю проведення науково-педагогічними
працівниками спільно з навчально-допоміжним персоналом освітнього процесу, 
науково-методичної та навчально-організаційної роботи в дистанційному 
режимі; ф

1.4. посилити на входах у всі навчальні корпуси та гуртожитки 
університету постійне проведення температурного скринінгу;

1.5. у разі виявлення осіб з підвищеною температурою та іншими 
симптомами вірусної інфекції, негайно забезпечувати їх ізоляцію та 
повідомляти голову оперативної групи із запобігання поширення 
коронавірусної інфекції;

1.6. постійно виявляти осіб, що контактували із захворілими та надавати 
про них інформацію голові оперативної групи;

1.7. переводити на дистанційний режим навчання' академічні групи, в 
яких виявлено хворих на коронавірусну інфекцію та рекомендувати провести 
період самоізоляції за місцем постійного проживання;

1.8. забезпечити контроль за проведенням заходів, направлених на 
запобігання розповсюдження коронавірусної інфекції, волога обробка 
йриміщень дезінфікуючий засобами.

2. Директору студентського містечка, комендантам студентських 
гуртожитків:

2.1. рекомендувати студентам старших курсів вибути з гуртожитків на 
місця постійного проживання (додому);
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2.2. посилити контроль за вологим прибиранням та своєчасною 
санітарною обробкою приміщень.

3. Проректорам та керівникам відділів і служб університету:
3.1. перевести на дистанційний режим працівників, які можуть 

виконувати роботу вдома;
3.2. обмежити пересування працівників служб та відділів між 

навчальними корпусами та службовими кабінетами;
3.3. не допускати скупчень працівників у робочих приміщеннях, 

додатково обробляти кімнати і провітрювати їх.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора.

Ректор С. Ніколаєнко


