
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОННОЇ ФІЗИКИ

22 червня 2020 р.                             м. Ужгород                           НАКАЗ № 41O

Щодо посилення протиепідемічних заходів
та внесення змін до наказу № 32-о від 22.05.2020 р.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 року
№ 500, якою було внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 20
травня 2020 р. №392 «Про встановлення карантину з метою запобігання
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення
протиепідемічних заходів», розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації №44 від 14.06.2020р. «Про посилення контролю за
поширення COVID-19», рішення регіональної комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Закарпатської
облдержадміністрації (протокол №10 від 18.06.2020 р.)

НАКАЗУЮ:

1. З метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, посилити протиепідемічні заходи під
час карантину на території Інституту електронної фізики НАН України (вул.
Університетська, 21 та вул. Тімірязєва, 25) до 31 липня 2020 року.

2. Сторожовій охороні інституту суворо контролювати вхід у приміщення
інституту у засобах індивідуального захисту, не допускати на територію
інституту сторонніх осіб за винятком:
а) відвідувачів орендарів (тільки з відома орендарів);
б) студентів медичного факультету №2 УжНУ (тільки у супроводі викладача та

у кількості не більше 10 осіб).
3. Заступнику директора з загальних питань Роману І.Ю., керівникам

структурних підрозділів інституту посилити контроль за дотриманням
протиепідемічних заходів співробітниками відповідно до рекомендацій МОЗ
України, зокрема щодо використання вдягнутих засобів індивідуального
захисту та дотримання соціальної дистанції на робочих місцях (перебування в
приміщенні не більш як однієї особи на 10 м2 площі).
Відповідальність за дотримання таких заходів покласти на працівників та
керівників підрозділів.

https://carpathia.gov.ua/sites/default/files/imce/200618_10.pdf
https://carpathia.gov.ua/sites/default/files/imce/200618_10.pdf
https://carpathia.gov.ua/sites/default/files/imce/200618_10.pdf
https://carpathia.gov.ua/sites/default/files/imce/200614_44.docx


4. Заступнику директора з загальних питань Роману І.Ю. довести зміст п. 1-3
наказу до відома керівників організацій, які орендують приміщення в
інституті.

5. З метою дотримання протиепідемічних заходів керівникам структурних
підрозділів:
5.1. провести зі співробітниками позапланові інструктажі з охорони праці, у

т.ч. про дотримання санітарних та епідеміологічних вимог під час
карантину, визначених Законом України «Про захист населення від
інфекційних хвороб», на робочих місцях, ознайомити їх з «Інструкцією з
охорони праці під час роботи в умовах карантину» та «Пам’яткою щодо
поведінки під час загрози поширення коронавірусної інфекції», які
викладені на веб-сайті інституту http://iep.org.ua.

5.2. розробити гнучкий графік роботи співробітників протягом робочого дня
(за потреби).

6. Співробітникам інституту у разі наявності ознак гострих респіраторних
захворювань негайно повідомляти про стан свого здоров’я керівникам
підрозділів, яким, у свою чергу, терміново надавати інформацію заступнику
директора із загальних питань Роману І.Ю.

7. Ученому секретарю Романовій Л.Г. забезпечити проведення звіту аспірантів
інституту за 1 півріччя 2020 року.

8.  Керівникам підрозділів, науковим керівникам аспірантів донести зміст цього
наказу (у т.ч. через засоби електронного та телефонного зв’язку) до
співробітників та аспірантів.

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

10.Контроль за виконанням цього наказу покладаю на себе.

Директор ІЕФ НАН України Г.М. Гомонай

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