
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОННОЇ ФІЗИКИ

09 листопада 2020 р.                           м. Ужгород                           НАКАЗ №99O

Щодо організації протиепідемічних заходів
у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації

На виконання розпорядження Президії НАН України №527 від 03.11.2020 року «Про
рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів в установах, організаціях та на
підприємствах НАН України» та листа НАН України №17/1559–8 від 03.11.2020 року «Про
посилення карантинних обмежень щодо проведення масових заходів», протоколу №29 від
07.11.2020 р. Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
Ужгородської міської ради та у зв’язку з тим,  що на засіданні Державної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, що відбулося 06.11.2020 року, у
м. Ужгород продовжено «червоний» рівень епідемічної небезпеки з 09 листопада 2020 року, а
також з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2

НАКАЗУЮ:

1. Продовжити дію наказу ІЕФ НАН України №93О від 02.11.2020 р. до
покращення у м. Ужгород епідситуації, пов’язаної з поширенням COVID-19.

2. Відтермінувати проведення атестації наукових працівників Інституту, яка
мала проходити у терміни (10.11.2020 р. – 19.11.2020 р.), визначені наказами
№126О від 23.12.2019 р. і № 50О від 25.06.2020 р., та визначити терміни
проведення атестації після покращення епідемічної ситуації.

3. Посилити протиепідемічні заходи під час карантину на території Інституту
(вул. Університетська, 21 та вул. Тімірязєва, 25):
3.1. Сторожовій охороні Інституту обмежити доступ сторонніх осіб за
винятком відвідувачів орендарів (тільки з відома орендарів).
3.2. Сторожовій охороні Інституту здійснювати допуск працівників та
відвідувачів до Інституту за умови наявності засобу індивідуального
захисту, що щільно покриває рот та ніс.
3.3. Заступнику директора з загальних питань Роману І.Ю. забезпечити
проведення безконтактної термометрії працівників та відвідувачів на вході до
Інституту та необхідні умови для дотримання працівниками правил особистої
гігієни (мило рідке, антисептичні засоби для обробки рук).
3.4. Не допускати до Інституту працівника (відвідувача) у разі виявлення
підвищеної температури тіла понад 37,2°C або ознак гострого респіраторного
захворювання, рекомендувати йому звернутись за медичною допомогою.

4. Працівникам Інституту та співробітникам установ та організацій, які
орендують приміщення в Інституті, обов’язково використовувати засоби
індивідуального захисту (респіратор або захисну маску) під час спілкування



між собою, пересування коридорами і приміщеннями інституту та проведення
робочих нарад, засідань, зборів тощо.

5. Співробітникам інституту у разі наявності ознак гострих респіраторних
захворювань або підвищеної температури тіла понад 37,2°С негайно
повідомляти про стан свого здоров’я керівнику підрозділу, яким, у свою чергу,
терміново надавати інформацію заступнику директора із загальних питань
Роману І.Ю. для вирішення подальших дій.

6. При появі підвищеної температури тіла понад 37,2°C або ознак гострого
респіраторного захворювання у працівника, який перебуває вдома, він має
негайно повідомити свого безпосереднього керівника, не виходити на роботу
та невідкладно звернутись за медичною допомогою.

7. Працівник, який перебував у контакті з особою, у якої лабораторно
підтверджено захворювання на COVID-19, має невідкладно звернутись до
сімейного лікаря, не виходити на роботу та повідомити про це свого
безпосереднього керівника для прийняття рішення щодо подальших дій.

8. Відповідальність за дотримання вказаних у п.3-7 заходів покласти на
працівників, керівників підрозділів та керівників організацій, які орендують
приміщення в Інституті.

9. Керівникам підрозділів, науковим керівникам аспірантів постійно проводити
роз’яснювальну роботу щодо запобігання поширенню COVID-19, дотримання
правил респіраторної гігієни і протиепідемічних заходів.

10. Заступнику директора з загальних питань Роману І.Ю. довести зміст п. 3-9
наказу до відома керівників організацій, які орендують приміщення в
Інституті.

11.Ученому секретарю Романовій Л.Г. щотижнево надавати до Науково-
організаційного відділу Президії НАН України інформацію про кількість
працівників, у яких виявлено захворювання на COVID-19, та працівників, які
перебували у контакті з особою, у якої лабораторно підтверджено
захворювання на COVID-19, та яким встановлено дистанційний (надомний)
режим роботи.

12. Начальнику відділу кадрів Ласковець Л.Т. донести зміст цього наказу (у т.ч.
через засоби електронного та телефонного зв’язку) до співробітників та
аспірантів.

13.Ученому секретарю Романовій Л.Г. оприлюднити текст наказу та
супроводжуючих документів на веб-сайті інституту http://iep.org.ua.

14.Контроль за виконанням цього наказу покладаю на себе.

Директор ІЕФ НАН України Г.М. Гомонай

Погоджено:
Голова виборного органу
профспілкової організації О.О. Парлаг

http://iep.org.ua/

