Деканам факультетів
Директорам інститутів
Директорам фахових передвищих коледжів
Директору ліцею
Керівникам структурних підрозділів

Щодо дотримання протиепідемічних заходів

Шановні керівники структурних підрозділів!
У зв’язку прийняттям Кабінетом Міністрів України рішення щодо продовження
на всій території України дії карантину до 31 липня 2020 року (Постанова Кабінету
Міністрів України від 20 травня 2020 р. № 392 «Про встановлення карантину з метою
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУГО19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2, та етапів послаблення протиепідемічних
заходів» із змінами, внесеними Постановою КМУ від 17 червня 2020 р. №500),
ректорат Київського національного університету імені Тараса Шевченка наголошує
на необхідності неухильного дотримання протиепідемічних заходів, що визначаються
цією постановою, а також заходів, що додатково встановлені органами державної
влади та органами місцевого самоврядування в межах компетенції, у тому числі:
- заборона на перебування в громадських будинках і спорудах, громадському
транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або
захисних масок, що закривають ніс та рот;
- заборона відвідування закладів освіти її здобувачами, крім участі у
зовнішньому незалежному оцінюванні, вступних випробуваннях, єдиному вступному
іспиті з іноземної мови, єдиному фаховому вступному випробуванні, атестації у
формі тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів “КРОК” ( І червня
здобувачам освіти дозволено перебувати у закладах освіти з метою отримання
документів про професійну (професійно-технічну) та вищу освіту);
- заборона проведення масових (культурних, розважальних, спортивних,
соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів з кількістю учасників більше
ніж 10 осіб;
тощо.
Нагадуємо, що штраф за порушення названих протиепідемічних обмежень для
громадян складає від 17 до 51 тисячі гривень, а для закладу освіти - від 34 до 340
тисяч гривень (суб’єкти господарювання притягуються до адміністративної
відповідальності за ст. 44-3 КУпАП «Порушення правил щодо карантину людей», а у
випадках із важкими наслідками можливе кримінальне провадження за ст. 325 КК
України).
Ректорат наголошує, що персональну відповідальність за дотримання
протиепідемічних обмежень несуть керівники структурних підрозділів - декани
факультетів, директори і начальники інститутів, директори коледжів і ліцею,
директори, завідуючі і керівники інших структурних підрозділів.
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