
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОННОЇ ФІЗИКИ

17 березня 2020 р.                      м. Ужгород                              НАКАЗ № 19о

Про тимчасову організацію роботи
Інституту електронної фізики НАН України
на період карантину

Враховуючи Постанову Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року
№ 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-
19», рішень регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій, рішень Ужгородської міської ради, Розпорядження
Президії НАН України від 13.03.2020 р. №162, лист НАН України від
17.03.2020 р. № 17/436-8, з метою належної організації роботи та підтримання
порядку, забезпечення особистої безпеки працівників Інституту, інших осіб, які
працюють у приміщеннях лабораторного корпусу Інституту, запобігання
поширенню коронавірусу COVID-19, недопущення безконтрольного проходу
відвідувачами установи в умовах запровадженого протиепідемічного режиму у
період з 17 березня до 3 квітня 2020 року

НАКАЗУЮ:

1. Відтермінувати проведення в Інституті семінарів, конференцій, нарад та
інших масових заходів.

2. Припинити відрядження співробітників всередині країни та за кордон, а
також прийом співробітників інших наукових установ та іноземних
делегацій.

3. Начальнику відділу кадрів Ласковець Л.Т., керівникам підрозділів
ознайомити працівників з правилами поведінки у період ускладненої
епідситуації.

4. Встановити співробітникам наукових відділів Інституту дистанційний режим
роботи за їх заявою на ім’я директора за погодженням завідуючого
відповідного відділу, наданням затвердженого керівником підрозділу
індивідуального плану роботи, де зазначаються конкретні завдання, що
відповідають робочим планам НДР (заяви додаються). Поточний контроль за
виконанням поставлених завдань через засоби телекомунікації покласти на
завідувачів відділів Снігурського О.В.  (ВЕПЕВ),  Ремету Є.Ю.  (ВКПЕ),
Гомонная О.В. (ВМФЕ), Маслюка В.Т. (ВФЯП).

5. Після закінчення карантину у триденний термін всім співробітникам
наукових підрозділів, які працювали в дистанційному режимі роботи, надати



вченому секретарю Інституту Романовій Л.Г. письмові звіти про виконану
роботу, затверджені керівниками підрозділів.

6. За необхідності, для забезпечення підтримки експериментальних установок у
робочому стані, завідувачам відділів встановити графік оперативних
чергувань у наукових підрозділах.

7. Викладачам проводити читання лекцій для аспірантів Інституту та
здійснювати поточний контроль в дистанційному режимі.

8. Заступнику директора з загальних питань Роману І.Ю. довести до відома
керівників установ та організацій, які розташовані на території Інституту та є
орендарями чи користувачами, рекомендацію не допускати до роботи
працівників з ознаками гострого респіраторного захворювання,
організовувати роботу таким чином, щоб мінімізувати доступ на територію
Інституту сторонніх відвідувачів.

9. Службі охорони Інституту (начальник – Корчинський І.І.) суворо
притримуватися Правил внутрішнього розпорядку Інституту, не допускати на
території Інституту (лабораторні корпуси по вул. Університетська, 21 та
вул. Тімірязєва, 25) сторонніх осіб.

10. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на себе.

Директор ІЕФ НАН України                    Г.М. ГОМОНАЙ


