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нАкАз
<11>березня2020 року м. Iвано-Франкiвськ }lb 332-д

Про оголошення
карантину

Вiдповiдно до рiшення уряду J\b 211 вiд 11 березня 2020 року, листа
МОН Украiни J\b 1/9-154 вiд I|.0З.2020 року, загрози KopoHaBipycHoi iнфекцii
Та З Метою недопущення розповсюдження KopoHaBipycy в Унiверситетi

НАКАЗУЮ:

1 . Оголосити карантин в Унiверситетi з 12.0З.2020 до 0З .04.2020 року, або
до особливого розпорядження Кабмiну.

, 2. Звiльнити здобувачiв освiти Bcix форr навчання вiд занять починаючи з
l2.0З.2020 До 0З.04.2020 року.3. Першому проректору Ерстенюк Г. М. забезпечити органiзацiю
ОСвiтнього проIФсу з використанням технологiй дистанцiйного навчання на
перiод карантину.

4. ЗавiдУвачам кафедр розмiстити навч€ulьно-методичнi матерiалrи на сайтах
кафедр вiдповiдно до календарно-тематичних планiв дисциплiн.5. Проректору з HayкoBoi роботи Вакалюку I. П. вiдтермiнувати проведення
Bcix наукових конференцiй, студентських олiмпiад та KoHKypciB на перiод
карантину.

6. Створити комiсiю з монiторинry захворювань в Унiверситетi в складi:
Голова KoMiciT: Федорченко В. М. - проректор з науково-педагогiчних та

лiкувальноi роботи;
Члени:
Семотюк М. М. - директор унiверситетськоТ клiнiки
Кобрин Т. З - заступникдеканамедичного факультету.7. ,Щеканам факультетiв, завiдувачам кафедр, керiвникам структурних

пiдроздiлiв забезпечити щоденно повiдомлення KoMicii про Bci випадки
захворювань серед студентiв та спiвробiтникiв Унiверситету.

8. ЗастУпнику ректора з адмiнiстративно-господарського роботи
.Щмитренку А. С.:



1) зобов'язати завiдувачiв ryртожитку, комендантiв навч€Lпьних та
адмiнiстративних корпусiв забезпечити дотримання caHiTapHo-
епiдемiологiчного режиму.

2) зобов'язати завiдувачiв ryртожиткiв забезпечити заборону на
вiдвiдування стороннiми особами ryртожиткiв Унiверситету на перiод
карантину.

9. Видiлити в примiщеннях
клiнiцi мiсця для iзоляцii
респiраторних захворювань.

науково-педагогiчним пра
карантину (за заявою).

Контроль за виконанням

Ректор

Jф 3 та J\Ъ 4, унiверситетськiй
освiти з ознаками гострих

можливiсть вiдпустки на перiод

зaлишаю за собою.

М. М. Рожко

гуртожиткiв
здобувачiв

10. Щекану факультету пiдготовки iноземних громадян перевiрити наявнiсть
страхових полiсiв медичного страхування у iноземних студентiв, провести

роз'яснюв€}льну роботу серед студентiв iноземних громадян у разi
виникнення захворювання (пiдозри) на захворювання.

Заступнику ректора з кадрових питань забезпечити спiвробiтникам та11.
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