МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

НАКАЗ
« 12 »

03

2020 р.

м. Дніпро

№ 45-заг.

Про введення
карантину в академії
На виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання
поширенню на території України коронавірусу COVID-19» від 11.03.2020 року
№ 211 та листа Міністерства освіти і науки від 11.03.2020 року № 1/9-154,
НАКАЗУЮ:
1. Запровадити карантин для здобувачів освіти Придніпровської державної
академії фізичної культури і спорту терміном з 12.03.2020 року по 03.04.2020
року включно.
2. Відмінити проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт зі спеціальності «Фізична культура і спорт», призначений на
19.03.-20.03.2020 року включно.
3. Заборонити направлення за кордон здобувачів освіти та співробітників
Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту до країн з
високим ступенем зараження (https://cutt.ly/GtsqHoI).
4. Хоботовій О.Ф. - інженеру з охорони праці розробити заходи щодо запобігання
поширення коронавірусу COVID-19, довести їх до відома керівників підрозділів
та розмістити відповідну інформацію на сайті академії.
5. Керівникам підрозділів академії інформувати здобувачів освіти та
співробітників академії щодо заходів запобігання поширення хвороби, проявів її
та дій у випадку захворювання.
6. Зайцевій В.Ю. – керівнику навчального відділу розробити заходи щодо
забезпечення проведення навчального процесу за допомогою дистанційних
технологій та щодо відпрацювання занять відповідно до навчальних планів після
нормалізації епідемічної ситуації.

7. Керівникам підрозділів, відділів академії організувати роботу своїх
підрозділів по можливості у дистанційному режимі.
8. Афанасьєву С.М. – першому проректору з науково- педагогічної роботи
розробити заходи щодо часткового переведення НПП на роботу в дистанційному
режимі та на виконання інших видів робіт ( організаційно- педагогічна,
методична, наукова, тощо).
9. Сергеєвій Л.О. – головному бухгалтеру виділити кошти для придбання
дезінфікуючих засобів.
10. Рахленку Ю.І. – головному інженеру забезпечити придбання дезінфікуючих
засобів і щоденне прибирання приміщень з їх використанням.
11. Маляр Т.В. – коменданту гуртожитку академії виділити та підготувати
приміщення для ізоляції здобувачів освіти з ознаками гострих респіраторних
захворювань.
12. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
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