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„12” березня 2020 р.
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Про запобігання поширенню в університеті
коронавірусу COVID-19
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020
року № 211, листа Міністерства освіти і науки України від 11.03.2020 року
№ 1/9-154 та з метою 
попередження розповсюдження коронавірусної
інфекції (COVID-19)
НАКАЗУЮ:
1.Установити з 12 березня до 3 квітня 2020 року в Державному
вищому навчальному закладі «Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника» карантин, заборонивши:
- відвідування університету здобувачами освіти;
- проведення всіх масових заходів освітнього, наукового, соціального,
спортивного та мистецько-розважального характеру, зокрема
проведення олімпіад, спартакіад, змагань, конкурсів (зокрема конкурсів
фахової майстерності), виставок, концертів на вказаний вище період;
- направлення за кордон здобувачів освіти та працівників.
2.Проректорам з науково-педагогічної роботи 
перенести тижні
самостійної роботи, передбачені навчальними планами, організувати
проведення навчальних занять за допомогою дистанційних технологій та
забезпечити відпрацювання занять відповідно до навчальних планів після
нормалізації епідемічної ситуації.
3.Начальнику штабу цивільного захисту університету СакаделуМ.М.,
інженеру з техніки безпеки Майстер 
М.Д., прес-секретарю університету
Засідко Б.Д. організувати інформування здобувачів освіти та працівників
університету щодо заходів запобігання поширення хвороби, проявів хвороби
та дій у випадку захворювання та розмістити відповідну інформацію на сайті
університету.

4.Працівникам та здобувачам освіти університету у разі госпіталізації
до медичних закладів повідомляти керівників структурних підрозділів та
деканати/дирекції факультету
/
навчально-наукового інституту
/
коледжу.
5. Проректорам відповідно до розподілу повноважень розробити
заходи щодо часткового переведення науково-педагогічних та педагогічних
працівників на роботу в дистанційному режимі та на виконання інших видів
робіт (організаційно-педагогічна, методична, наукова тощо).
6. Проректору з науково-педагогічної роботи та соціальноекономічного розвитку Шинкаруку Я.І. виділити в одному з гуртожитків
місця для ізоляції здобувачів освіти університету з ознаками гострих
респіраторних захворювань.
7. Проректору з науково-педагогічної роботи та соціальноекономічного розвитку Шинкаруку Я.І., 
директору студентського містечка
Лилику М.Й., комендантам навчальних корпусів, завідувачам гуртожитків:
- рекомендувати студентам за можливості на період карантину
виїхати за місцем постійного проживання;
- забезпечити збереження майна університету та проведення
профілактичних заходів щодо попередження масового розповсюдження
гострої респіраторної хвороби, спричиненої 
коронавірусом COVID-19 і
гострих респіраторних інфекцій.
8.Працівникам та студентам університету виконувати рішення
тимчасових обласних протиепідемічних комісій.
9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
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