
 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 

ІНСТИТУТ ФІЗІОЛОГІЇ ім. О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 

Н А К А З № 24 

від 12.03.2020 р. 

м. Київ 

 

Про додаткові заходи  

санітарно-епідеміологічної безпеки  

 

 

На підставі Протоколу № 9 Постійної комісії з питань техногенно 

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій м. Києва від 11.03.2020 у 

зв’язку з введенням обмежувальних протиепідемічних заходів на території 

міста Києва 

НАКАЗУЮ: 

 

Ввести додаткові заходи санітарно-епідеміологічної безпеки: 

1. Заборонити проведення всіх масових заходів на території 

Інституту; 

2. Перенести проведення заходів (конференцій, семінарів, нарад, 

тощо) до особливого розпорядження директора Інституту; 

3. Проводити санітарну обробку ручок вхідних дверей, 

вестибюлю, переходів, кнопок виклику ліфтів та місць загального 

користування; 

4. Проводити двічі на день прибирання туалетів антисептичними 

засобами з обробкою підлоги, дверей і ручок;  

5. В туалетах забезпечити наявність засобів для санітарної 

обробки рук;  

6. Рекомендувати співробітникам, за погодженням з керівниками 

структурних підрозділів, взяти відпустки на період до 3 квітня; 

7. На час проведення протиепідемічних заходів посилити 

пропускний режим і обмежити доступ в Інститут сторонніх осіб; 

8. Заборонити відрядження до країн з високим ступенем ризику 

зараження COVID-19; 

9. Керівникам структурних підрозділів довести інформацію про 

заходи санітарно-епідеміологічної безпеки до співробітників і розробити 

план протиепідемічних заходів у підрозділі, призначити відповідальних 

осіб для забезпечення виконання цих заходів. Забезпечити недопущення до 

роботи працівників з ознаками інфекційного захворювання; 

 



10.  Відповідальність за виконання п. 1 та п. 2 цього Наказу 

покладаю на Вченого секретаря В.І. Портніченко та заступників директора 

М.С. Веселовського та О.П. Максимюка;  

11. Відповідальність за виконання п.п. 3, 4, 5, 7 цього Наказу 

покладаю на начальника господарського відділу О.І. Лисенко;  

12. Начальнику відділу кадрів О.В.  Алексенко та начальнику 

канцелярії А.К. Поваляєвій контролювати виконання п. 6 та п. 8 цього 

Наказу; 

13. Головному бухгалтеру  Н.В.  Латі виділити необхідні  кошти на 

засоби протиепідемічної безпеки;  

14.  Канцелярії Інституту ознайомити з цим Наказом під розпис всіх 

завідуючих структурних підрозділів.  

 

Відповідальність за виконання наказу лишаю за собою. 

 

 

ДИРЕКТОР   ІНСТИТУТУ     О.О. КРИШТАЛЬ 
 


