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Про роботу в умовах послаблення
карантинних обмежень
Постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 № 392 було прийнято
рішення про продовження до 22.06.2020 карантину на усій території України. При цьому
діятиме адаптивний карантин, тобто обмежувальні заходи будуть поступово
пом'якшуватися залежно від епідемічної ситуації в кожному регіоні (передбачається 5
етапів).
Також відповідно до рішення Уряду з 22 травня в тих регіонах, де епідеміологічні
показники відповідають установленим МОЗ України критеріям, буде відновлено роботу
громадського транспорту, а з 25 травня - роботу метрополітену.
Враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 № 392 «Про
встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби СОУШ-19. спричиненої коронавірусом 8АИ8-СоУ-2, та етапів
послаблення протиепідемічних заходів», а також Розпорядження Президії НАН України від
22.05.2020 р. № 236:
НАКАЗУЮ
1. Завідувачам наукових відділів, керівникам відділів та служб:
1.1. взяти до відома, що заходи, запроваджені актами законодавства в процесі
реалізації карантину на період, визначений постановою Кабінету Міністрів
України від 11 березня 2020 р. № 211, продовжують діяти на період, встановлений
постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 № 392 «Про встановлення
карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби СОУШ-19, спричиненої коронавірусом 8ЛЛ8-СоУ-2, та
етапів послаблення протиепідемічних заходів»;
1.2. визначити коло працівників, які у зв'язку з послабленням обмежувальних заходів
повертаються до роботи у звичайному режимі згідно з Правилами внутрішнього
трудового розпорядку, і до 29.05.2020 подати їх списки відділу кадрів для
підготовки наказу про припинення для них режиму праці з віддаленим доступом
(дистанційної роботи). Передбачити, що кількість науковців підрозділу, які
повертаються до традиційного режиму роботи, повинна становити:
- 50 % працівників до 08.06.2020 р.;
- 75% працівників до 15.06.2020 р.;
- 100% працівників до 22.06.2020 р.;
1.3. опрацювати питання про поступове відновлення звичайного режиму діяльності
відділів та служб та їх працівників згідно з правилами внутрішнього трудового
розпорядку. При цьому зазначений процес має відбуватись із обов'язковим
дотриманням встановлених карантинних обмежень та організацією відповідних
протиепідемічних заходів:

1.4. забезпечити належний облік роботи, виконаної працівниками в дистанційному
(надомному) режимі, у відповідності з рекомендованими формами та облік
робочого часу працівника, який працює за дистанційним режимом.
2. Працівники, що здійснюють роботу в дистанційному режимі за затвердженим
керівником підрозділу індивідуальним планом, в якому зазначено конкретні завдання, що
відповідають робочим планам науково-дослідних робіт, надають стислий звіт про роботу,
який затверджується керівником відповідного наукового підрозділу
Дотримання вимог техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарно-епідеміч
них норм на місці виконання дистанційної роботи покладається на працівника.
3. Завідувачам наукових відділів, керівникам відділів та служб до 01.07 .2020 р. після
закінчення карантинних заходів подати звіти про роботу працівників відділів, вченому
секретарю інституту.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з наукової
роботи О.В.Самкова.
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