Міністерство освіти і науки України
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ
імені адмірала Макарова
РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 11
м. Миколаїв

від "11" березня 2020 р.

Про невідкладні заходи в НУК,
щодо запобігання захворюванням,
викликаним коронавірусом COVID-19
На виконання рішення Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. щодо введення
обмежувальних заходів для запобігання розповсюдження захворювання на коронавірус COVID-19
та згідно з рекомендаціями Міністерства охорони здоров’я №22-04/6302/2-20 від 03.03.2020 у
Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова з 12 березня 2020 року:
1)

Призупинити проведення масових заходів освітнього, наукового, соціального,

спортивного та мистецько-розважального характеру в усіх навчальних корпусах, філіях,
гуртожитках та на території Університету до стабілізації ситуації.
2)

Перевести всі форми навчання в НУК ім. адм. Макарова для здобувачів вищої

освіти, а також слухачів курсів підвищення кваліфікації, підготовчого відділення і
довузівської підготовки на період з 12.03.2020 р. по 03.04.2020 р. на дистанційне навчання з
використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
3)

Директорам

інститутів,

деканам

факультетів,

завідувачам

кафедрами

організувати проведення в дистанційному режимі лекційних занять та скорегувати форму і
графік проведення

практичних і лабораторних занять, а також сесії, запланованої на

квітень-травень 2020 р.
4)

Призупинити відрядження по Україні (за узгодженням), направлення за кордон

студентів, аспірантів, науково-педагогічних працівників, науковців та співробітників.
5)

Призупинити прийом іноземних делегацій, груп, окремих іноземних громадян.

6)

Рекомендовано

всім

студентам,

науково-педагогічним

працівникам

та

співробітникам виконувати заходи щодо зниження загального ризику передачі ГРВІ згідно з
Додатком 1 та Додатком 2.

7)

АГЧ забезпечити дотримання температурного режиму,

проводити постійне

вологе прибирання лекційних аудиторій, холів, туалетів, інших приміщень та інвентарю із
застосуванням деззасобів та провітрювання.
Обмеження будуть діяти до окремого розпорядження.

Ректор НУК

Є. І. Трушляков

Додаток 1

1. Керівникам усіх структурних підрозділів з 12.03.2020 р. до
03.04.2020 р. врахувати положення цього розпорядження при
плануванні та організації роботи підрозділу, враховуючи можливість
надання відпусток працівникам, які мають малолітніх дітей.
2. Проректору з АГЧ Бідніченку Г.В. з 12.03.2020 р. до 03.04.2020 р.
забезпечити:
- безперервне енергопостачання до всіх об’єктів НУК ім. адм.
Макарова;
- виконання вимог правил протипожежної безпеки на території
НУК ім. адм. Макарова.
3. Керівнику Центру охорони та безпеки НУК ім. адм. Макарова,
Морозову Р.В. забезпечити:
- пропускний режим Університету шляхом обмеження доступу на
територію та в корпуси НУК ім. адм. Макарова сторонніх осіб.
4. Директору наукової бібліотеки НУК Костирко Т.М. організувати
надання послуг в дистанційному режимі та забезпечити
безперебійний доступ до електронних інформаційних ресурсів.
5. Науково-педагогічним працівникам врахувати положення цього
розпорядження при організації освітнього процесу відповідно до
робочих навчальних планів.

Додаток 2
Фахові рекомендації, які поширюють міжнародні наукові спільноти та
інституції зі сфери охорони здоров'я.
Щодопоможезахиститисявідкоронавірусу:
Ретельномийте руки. Водою з милом та щонайменше 20-30 секунд.
Коли мила з водою немаєпоруч — користуйтеся антисептиком для
рук. У розчинімає бути 60%-80% спирту або 2% хлоргексидину.
Антисептик маєпокривати всю поверхнюшкіри рук. Обробляйте руки
щонайменше 30 секунд.


Не

торкайтесябрудними

руками

очей,

носа

чи

рота,

уникайтетісного контакту з хворими людьми.


Провітрюйте та зволожуйтеприміщення, дезінфікуйтеповерхні.



Рекомендовано уникати контакту з людьми, які страждають на

ГРВІ.


Людям з симптомами гострої респіраторної інфекції слід

практикуватиетикет кашлю (підтримувати відстань, прикривати кашель і
чхання одноразовими серветками або одягом, мити руки) та бажано
знаходитися вдома.
Для

того,

щобидопомогтисвоємуорганізмудативідсіч

будь-яким

хворобам, завждизбалансованохарчуйтеся, пийтебагато води, займайтеся
спортом та спіть вдосталь.

