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1.

Перевести на повне дисr:анI{iйгIе навчанIlя Bci cT\,дeH,t,cbtti акадеьliчtti гр},пи

унiверсиr,ету.

2.

слухачап,I и

l t

обмежиr,и вiдвiдуваrlня унiверси,геl,У здобчвачап,trt вищоi ocBiTtl.
iдготовчих Kypci в та курс i в tl iдвищення квалiфirtачii.

а

TaI(o)I(

3,
Заборонити llроведення Bcix масових заходiв. clcBiTHbtlt сl, tIауItового,
спортиtsноt,о. соrliа.пьttt,1-I(),.,lьI,vрного характеру на тери,горir' навLIальних коргIчсiв

r lliвсрси I сl _\ га l r ртоlttи t KiB.
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I-1ершсlпlУ проректору разоN.,1

iз деканами факулыетiв/длтреltтораN,Iи

забезtlе.tll.ги

безrrерервнiсть навчального процесу задлЯ виконання IIавчального планУ в повI,IоN,I\.обсязi.

5.

I]икладачапt IIродов}ItI,lТи IIрацюватИ дис,гагlцiйно в

он-.паГлн реlltиlп,ti,

викорис,I,ов\,к)чи сучасtti i\lеl,одLI '3B'II,]It1,]\4oodle. ZOo]\4. ViЬег. Telegrarll.
Sl<1pe та iH.

KoMleltлatrTabl t,l,,рr,с,l;lси,гкiв ввести пропускнllй pe;ltl,tMl tuляхо\,l заборони
доступу осiб, якi не llpol(LiBaк)l,b в I.ур,I.oхtитку.
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1,

Bax,i

посили,ги кон,I,роль вiдвiдувачiв. заборонити вхiл ло vH i Bepcr,ITet,\, особап,t

без засобiв захисl,у (Matcott, респiраторiв. щиткiв).
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Г[рсlрек.гtlру з АгР

Ляшсltt<1, N4. в.

opl.atli,J) Bal
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lL{tll

одtltlне

гlоси jIeHe

оброб"пення наriiбiльlU кон,гакl,Них поверхонь (рr,чки дверей, перила та iH.)
ангисептиLIниi\,Iи
заtсобаr,tи.

9.

Yci,v спiвробiтрикашt ПрОдов}It}/вати працюваl,и n ,ururпЪпr\, ре;ltип,ti iз
дотри]\iанНям санiгарнllХ 'Га l]l]Оl'иL.Пiдел,tiчних заходiв (захист об,,tи.1.1я. очей,
рук. зокре]\,1а
pecпipaToPaivtl,t абО захисIIиl\lИ N{асI(ами, \'0,0\l)'чIlcJli виготов,пениN,Iи
сап,tостiйно" Irеребування
l, гrриь,tiшlеннi нс бiльше сlднiсi людl4ни на l0 кв. MeTpiB llлсltлi. -I.aKoiI(
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Контроль за викоIIанFIя]\,I IIаказу залишаю за собсlю.
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