
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ  

УНІВЕРСИТЕТ 

НАКАЗ 

23 вересня 2021  р.        №  150 

 

Про організацію освітнього 

процесу в ХНАДУ під час  

«жовтого» рівня епідемічної безпеки 

 

Відповідно до рішення Державної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 21 вересня 2021 року та 

рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій Харківської області від 21 вересня 2021 року з 23 

вересня 2021 року встановлено «жовтий» рівень епідемічної небезпеки 

поширення COVID-19 на території всіх регіонів України, 

 

НАКАЗУЮ : 

1. Першому проректору (ХОДИРЄВ Сергій), проректору з НПР 

(БАТРАКОВА Анжеліка) організувати з 27 вересня 2021 року (до перегляду 

рівня епідемічної небезпеки) дистанційне навчання для учасників освітнього 

процесу. 

2. Провідному фахівцю - відповідальному з цивільного захисту 

(МІСЮРА Микола), деканам усіх факультетів встановити щоденну 

інформацією про хід вакцинації співробітників та здобувачів університету та 

доповідати мені до 12 години кожного робочого дня з метою наявності не 

менше ніж у 80% працівників та здобувачів одного з документів, чинність 

якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу 

електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу 

Дія : 

- жовтого   COVID-сертифіката, який підтверджує щеплення однією 

дозою дводозової вакцини, строк чинності якого – 120 днів; 

- зеленого COVID-сертифіката, який підтверджує повний курс 

щеплення однодозової чи дводозової вакцини, строк чинності якого – 365 

днів; 

- міжнародного свідоцтва про вакцинацію (видається сімейним лікарем 

після отримання повного курсу щеплення від COVID-19); 

- довідки за формою 063 (видається сімейним лікарем після щеплення 

однією дозою дводозової вакцини, строк чинності якого – 120 днів); 

-  COVID-сертифіката про одужання особи від зазначеної хвороби, 

строк чинності якого з дати підтвердження тестом– 180 днів.  

3. Керівникам структурних підрозділів проводити роз’яснювальну 

роботу серед  трудового колективу та здобувачів, доклавши всіх зусиль для 

організації проведення їх вакцинації з урахуванням рекомендацій 



Міністерства охорони здоров’я України та Всесвітньої організації охорони 

здоров’я зробити вакцинацію для того, щоб захистити  своє життя та 

здоров’я, а також здоров’я близьких, які можуть бути в групі ризику. 

4. Керівнику Їдальні (МІРШУК Тетяна), директору студмістечка 

(СОТНІКОВА Людмила) запровадити в підлеглих підрозділах обмежувальні 

протиепідемічні заходи, передбачені постановою Кабінету Міністрів 

України від 09 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та 

запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами).  

5. Керівнику охорони, керівникам структурних підрозділів забезпечити 

перебування осіб на території університету в засобах індивідуального 

захисту, зокрема респіраторах або захисних масках, що закривають ніс та 

рот, у тому числі виготовлених самостійно  

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Т.в.о. ректора      Сергій ХОДИРЄВ 

 

 

 

 

Погоджено: 

 

Проректор з НПР                     Анжеліка  БАТРАКОВА 

 

 

Провідний юрисконсульт 

юридичного відділу        Ольга СЕЛЕЗНЬОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


