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Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 
11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України 
коронавірусу COVID-19», листа Міністерства освіти і науки України від 
11.03.2020 № 1/9-154 та наказу ректора університету від 12 березня 2020 
№ 65-05 «Про заходи запобігання у ДВНЗ «ПДТУ» розповсюдження 
захворювання на коронавірус у зв’язку з оголошенням карантину»

НАКАЗУЮ:

1. Заборонити вхід сторонніх осіб та здобувачів вищої освіти до 
навчальних корпусів університету та до гуртожитків університету за 
винятком мешканців гуртожитків.
Термін: з 12.03.2020 до 03.04.2020.
Відповідальні: коменданти навчальних корпусів та завідувачі гуртожитків.

2. Комендантам навчальних корпусів у період дії карантину з 
12.03.2020 до 03.04.2020:

1) проводити щоденне вологе прибирання місць загального 
користування хлоров.містними дезінфікуючими засобами, обробку дверних 
ручок, перил, підвіконників. У спортивному комплексі додатково обробляти 
гімнастичний килим, тренажери, гімнастичну стінку та гімнастичне знаряддя;

2) за окремим графіком провести генеральне прибирання аудиторного 
фонду з використанням хлоровмістних дезінфікуючих засобів.

3. Завідувачам гуртожитків у період дії карантину з 12.03.2020 до 
03.04.2020:

1) проводити щоденне вологе прибирання місць загального 
користування хлоровмістними дезінфікуючими засобами, обробку дверних 
ручок, перил, підвіконників;

2) розширити мережу ізоляторів за рахунок готелю у гуртожитку № 1 
та за рахунок кімнат № 7 та № 9 у гуртожитку № 2;



3) вести чіткий облік мешканців гуртожитку та стан їх здоров’я. У 
випадку виявлення ознак захворювань у мешканців терміново переселяти їх 
до ізолятору, сповіщати рідних мешканця, лікувальний заклад, а також 
проректора із забезпечення науково-педагогічної діяльності та 
адміністративно-господарської роботи Грекова С.С.;

4) поселення нових мешканців або мешканців, які тимчасово 
перебували в інших містах, проводити виключно при наявності медичної 
довідки в ізолятор на період чотирнадцяти діб.

4. Начальнику експлуатаційно-технічного відділу (Ткачьов О.В.) 
щоденно контролювати суворе виконання прогиепідеміологічних заходів у 
навчальних корпусах та гуртожитках.

5. Враховуючи тимчасове припинення функціонування навчальних 
корпусів у період карантину, головному енергетику (Мирзагалієв Б.І.) та 
майстру з ремонту та обслуговування сантехнічного обладнання 
(Константинов С.І.) провести регламентні роботи згідно з графіками 
планово-попереджувальних робіт.

6. Начальнику відділу безпеки життєдіяльності та цивільного захисту 
(Приходченко В.М.) посилити на період карантину протипожежний нагляд в 
навчальних корпусах та гуртожитках університету.

7. Призупинити надання харчових послуг на всій території
університету.

8. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора із 
забезпечення науково-педагогічної діяльності та адміністративно- 
господарської роботи Грекова С.С.
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