
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

імені  В.  Н.  КАРАЗІНА  

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ   

 
 09 вересня 2020 р.   м. Харків  № 0102-09/062 

 

 

Про інформування працівників  

щодо дотримання «Правил безпеки  

в умовах карантину з приводу COVID-19» 

 

     На виконання  п. 5 наказу ректора № 0801-1/272 від 25.08.2020 року   

« Про організацію протиепідемічних заходів в університеті на період каран-

тину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» 

 

ЗОБОВ'ЯЗУЮ:  

 

1. Начальнику відділу охорони праці, деканам факультетів, директорам, голо-

вному інженеру, завідувачу кафедри фізичного виховання та спорту, керівни-

кам структурних підрозділів: 

1.1. Вступний, первинний, повторний інструктажі з охорони праці допо-

внити інформацією щодо «Правил безпеки в умовах карантину з приво-

ду СОVID-19» (Додаток); 

2. Начальнику відділу охорони праці ДАВИДОВІЙ І.В.: 

  -під час проведення вступного інструктажу з охорони праці при прийня-

ті на роботу додатково інформувати працівників про «Правила безпеки в   

умовах карантину з приводу COVID-19» з оформленням у журналі вступного    

інструктажу. 

                 (Термін –  на період карантину) 

3. Деканам факультетів, директорам, головному інженеру, завідувачу кафедри 

фізичного виховання та спорту, керівникам структурних підрозділів: 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=44759&cat_id=43145


3.1. Первинний та повторний інструктажі з охорони праці на робочому   

місці провести за інструкціями з охорони праці, затвердженими наказом     

ректора  № 0108-1/050  від  05.02.2020 р. з  доповненням  додатковою 

інформацією  щодо  «Правил  безпеки  в  умовах  карантину  з  приводу   

COVID-19» з оформленням у журналі на робочому місці. 

 (Термін: первинний інструктаж - постійно протягом карантину; 

                   повторний інструктаж - до 10 вересня 2020 р.) 

 

 

 

                      Ректор (оригінал підписано)       Віль БАКІРОВ 

    
 

 

 

 

Проєкт розпорядження вносить: 

Начальник відділу охорони праці  

________Ірина ДАВИДОВА  

 

ПОГОДЖЕНО: 

Проректор з питань безпеки та 

охорони  

__________ Володимир ДОБРЕЛЯ 

Начальник Служби управління  

персонал  

__________ Сергій КУЛІШ 
 

 

 

 
 

                                               
 

    



                                Додаток 

                                                                   до розпорядження  

                                                                        № 0102-09/062від «9»09.2020 р.  

 

Правила безпеки в умовах карантину з приводу COVID-19. 

 

Відповідно до рекомендацій МОЗ і ВООЗ, під час освітнього процесу 

в закладах необхідно дотримуватись принципів соціального дистанціювання 

і правил гігієни, використовувати засоби індивідуального захисту та 

уникати масових скупчень. 

З метою попередження захворювання на СОVID-19 та розповсюдження 

коронавірусної хвороби необхідно дотримуватися наступних правил поведінки в 

умовах карантину: 

У разі погіршення стану здоров̕ я з ознаками респіраторної інфекції                     

- нежить, сухий кашель, температура вище 37, 2 С. 

 повідомити працівників деканату або коменданта гуртожитку, 

використовуючи різні засоби зв̕ язку.  

 самоізолюватись у разі виникнення симптомів респіраторних захворювань, 

звернутися до лікувального закладу, обмежити контакт з оточуючими людьми. 

 обмежити контакти на близькій відстані, обійми, поцілунки в щоку, 

потискання рук, плескання по плечу і тримання за лікоть.  

 обмежити перебування в місцях великого скупчення людей -   

кінотеатрах, торгово- розважальних центрах, тощо. 

 в громадських місцях та на території університету перебувати у 

захисній масці або респіраторі. 

 утримуватись від контактів з особами, що мають симптоми 

респіраторних захворювань - кашель, лихоманка, ломота в тілі тощо. 

 мати при собі дезінфекційні засоби, проводити дезінфекцію поверхонь 

з якими контактуєте,( столи, стільці, ручки дверей, кнопки ліфтів, 

роздягальні, клавіатуру, телефони тощо) кожні 3-4 години, повторювати 

процедуру у будь-який час при забрудненні. 

 регулярно мити руки з рідким милом або обробляти їх 

спиртовмісними антисептиками не рідше ніж раз на 2 години, та після 

відвідування громадських місць, використання туалету, прибирання тощо;  

 здійснювати регулярне провітрювання приміщення, не рідше 

одного  разу кожні 2 години. 

Виконавець: 

Начальник відділу охорони праці 

__________ Ірина ДАВИДОВА 

 


