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Про продовження дії карантину 

та протиепідемічні заходи

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 
"Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом 8АІ18-СоУ-2" та Розпорядження Президії НАН України 
№664 від 22.12.2020р., листа Національної академії наук України № 17/347-8 
від 26.02.2021р. продовжено дію карантину на території України до 
30.04.2021 року.

Зазначеною Постановою на період карантину запроваджуються 
обмежувальні протиепідемічні заходи, зокрема забороняється:

- Перебування в інституті без вдягнутих засобів індивідуального 
захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс 
та рот, у тому числі виготовлених самостійно;

- Перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, 
підтверджують громадянство чи її спеціальний статус;

- Проведення масових заходів за участю більш як 20 осіб (у разі 
проведення заходів за участю до 20 осіб організатор забезпечує 
дотримання між учасниками фізичної дистанції не менше як 1,5 метра).

1. У період карантину встановити додаткові обмежувальні 
протиепідемічні заходи, зокрема забороняється проведення всіх масових 
(розважальних, соціальних, рекламних та інших) заходів, та установити для 
працівників режим дистанційної (надомної) роботи.

НАКАЗУЮ:



2. Завідувачам наукових відділів, керівникам відділів та служб: 
Працівники, що здійснюють роботу в дистанційному режимі на період

дії карантину за затвердженим завідувачем відділу індивідуальним планом, в 
якому зазначено конкретні завдання, що відповідають робочим планам 
науково-дослідних робіт, надають стислий звіт про роботу, який 
затверджується завідувачем відповідного наукового відділу.

3. Забезпечити на період дії карантину співробітникам обмеження 
скупчення на роботі та застосувати гнучкий режим робочого часу, який 
зокрема, передбачає різний час початку і закінчення роботи для різних 
категорій працівників, дистанційну (надомну) роботу. Дотримання вимог 
техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарно-епідемічних норм на 
місці виконання дистанційної роботи покладається на працівника.
7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 
науково-технічної роботи Самкова О.В.
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