УКРАЇНА
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
просп. Московський,75 м. Харків, 61001

НАКАЗ
__________________

м. Харків

№__________

Про невідкладні заходи в ХарРІ НАДУ
щодо запобігання захворюванням,
які викликані корона вірусом COVID-19
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020
№ 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу
COVID-19», наказу Міністерства освіти і науки України від 12.03.2020 № 392
«Про забезпечення виконання профілактичних і протиепідемічних заходів»,
наказу Національної академії державного управління при Президентові України
від 12.03.2020 № 07-ос «Про невідкладні заходи в Національній академії щодо
запобігання захворювань, які викликані коронавірусом COVID-19»,
НАКАЗУЮ:
1. Посилити контроль за виконанням вимог Законів України «Про
забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення»,
«Про захист населення від інфекційних хвороб», «Про охорону праці» та
інших нормативно-правових актів із безпеки життєдіяльності.
2. Розробити та затвердити в установленому порядку План заходів
щодо профілактики, запобігання, проявів, поширення хвороби та дій у
випадку захворювання, а також щодо забезпечення проведення навчальних
занять для здобувачів вищої освіти та слухачів всіх форм навчання,
аспірантів, докторантів з використанням технологій дистанційного навчання,
інтернет-ресурсів та внести корективи до навчальних планів стосовно змін
графіку освітнього процесу.
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор

Л.О. Бєлова

Додаток до наказу ХарРІ НАДУ
від «___»__________2020 р. №
План заходів
щодо профілактики, запобігання, проявів, поширення хвороби та дій у
випадку захворювання, а також щодо забезпечення проведення навчальних
занять для здобувачів вищої освіти
№
Заходи
Термін виконання
п/п
1 Забезпечити
дотримання Протягом терміну
пропускного режиму шляхом
карантину
обмеження
пропуску
на
територію
навчального
закладу, гуртожитку сторонніх
осіб
2 Інформувати
здобувачів 12 березня 2020
освіти,
викладачів
та
року
працівників щодо заходів
проти поширення хвороби,
проявів хвороби та дій у
випадку
захворювання,
обмеження перебування в
інституті
та
розміщення
відповідної інформації на
інформаційних стендах та
сайті інституту
3 Вжити
заходи
щодо Протягом терміну
переведення здобувачів освіти
карантину
на навчання з використанням
дистанційних
технологій,
інтернет-ресурсів,
онлайнконсультацій, skipe тощо,
корегування
розкладу
проведення занять в Інституті
на період карантину та
розміщення
відповідної
інформації на сайті інституту
4 Забезпечити
безперервність
16.03.2020освітнього процесу для денної
03.04.2020
та вечірньої форм навчання, а
також аспірантів,докторантів з
використанням
технологій
дистанційного навчання та
Інтернет-ресурсів
шляхом

Виконавці
Олійник Д.В.

Карамишев Д.В.,
Олійник Д.В.,
Бульба В.Г.,
Козлов К.І.

Карамишев Д.В.,
Горожанкіна В.І.,
Бульба В.Г.,
Козлов К.І.,
Бураковська А.В,
викладачі

Карамишев Д.В.,
Горожанкіна В.І.,
Бульба В.Г.,
Козлов К.І.,
завідувачі
кафедр,
викладачі

5

6

7

8

9

використання
платформ
Prometeus та Google Classroom
під час проведення навчальних
занять з урахуванням змін до
розкладу навчальних занять
Організувати
методичний 12 березня 2020
семінар
для
науковороку
педагогічних
працівників
щодо застосування технологій
дистанційного навчання та
Інтернет-ресурсів,
використання
платформ
Prometeus та Google Classroom
під час проведення навчальних
занять
Перенести екзаменаційні сесії
16.03.2020
здобувачів другого
(магістерського/) рівня вищої
освіти факультету соціальноекономічногог управління (ІІ
курс):
Спеціальність Менеджмент,
освітня програма Бізнесадміністрування
Спеціальність
Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність
Забезпечити
заборону Протягом терміну
проведення навчальних занять,
карантину
масових заходів у навчальному
корпусі та гуртожитку.
Скласти графік чергувань 12 березня 2020
науково-педагогічних
року і протягом
працівників та співробітників
терміну
інституту
та
забезпечити
карантину
щоденний моніторинг стану
здоров’я співробітників із
відповідним звітуванням з
метою
оперативного
реагування та попередження
проявам хвороби
Забезпечити здобувачів вищої
До 13 березня
освіти
всіма
навчально2020 року
методичними
матеріалами,
необхідними для виконання
вимог освітніх програм і

Інституту

Бєлова Л.О.,
Карамишев Д.В.,
Орлов О.В.

Карамишев Д.В
Горожанкіна В.І.
Козлов К.І.

Олійник Д.В.
Бульба В.Г.,
Козлов К.І.

Завідувачі кафедр

10
11

12

13
14

15

16

програм навчальних дисциплін
Перенести проведення
пробного ЗНО в приміщенні
Інституту
Запропонувати працівникам та
викладачам, насамперед, тим
які мають малолітніх дітей,
можливість надання відпусток
Забезпечити
виконання
профілактичних заходів щодо
попередження
масового
розповсюдження
гострої
респіраторної
хвороби,
спричиненою коронавірусом, і
гострих
респіраторних
інфекцій, зокрема організувати
регулярне вологе прибирання
та провітрювання приміщень,
очищення
поверхонь
та
дверних ручок відповідними
засобами
Розробити графіки чергування
прибиральників
службових
приміщень
Виділити у гуртожитку місця
для ізоляції здобувачів освіти,
викладачів та працівників, а
також для тих осіб, які
орендують
кімнати
у
гуртожитку,
з
ознаками
гострих
респіраторних
захворювань
Працівникам із симптомами
гострих
респіраторних
захворювань
повідомити
керівника
структурного
підрозділу,
кафедри,
залишитися
вдома
та
звернутися
до
медичної
установи
Рекомендувати
здобувачам
освіти
й
працівникам
інституту звести до мінімуму
відвідування місць великого
скупчення
людей
(ринки,
крамниці, транспорт тощо),

04.04.2020
11.04.2020

Золотарьов В.Ф.
Іванова І.Д.

Протягом терміну Бєлова Л.О.,
карантину
Тимоха
Д.А.,Хлебникова
О.О., Носик О.А.
Протягом терміну Олійник Д.В.
карантину

До 13. березня
2020 року

Олійник Д.В.

Протягом терміну Олійник Д.В.
карантину

Протягом терміну Працівники та
карантину
викладачі
Інституту

Протягом терміну Здобувачі освіти
карантину
та працівники
інституту

17

18

19

утримуватися від міжміських і
зарубіжних поїздок, неухильно
дотримуватися вимог гігієни й
санітарних
правил
для
запобігання
можливому
поширенню
коронавірусу
COVID-19
Забезпечити
щоденне Протягом терміну Олійник Д.В.
чергування
медичного
карантину
працівника в гуртожитку із
щоденним медичним оглядом
іноземних
студентів
у
гуртожтку
Здійснювати
контроль
за Протягом терміну Олійник Д.В.
санітарно-гігієнічними
карантину
умовами
у
кімнатах
гуртожитку
Розмістити на всіх дошках
До 14 березня
Олійник Д.В.,
оголошень у навчальному
2020 року
Бульба В.Г.,
корпусі
та
гуртожитку
Козлов К.І.,
інформаційні
листівки
з
Зубар О.В.
рекомендаціями
щодо
профілактики
вірусних
захворювань.

