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про лотрпмання протпепiдемiчrrих заходь з метою

запобiгання пошпренню гостроi респiраторноi
хворобп covlD_l9, спрпчпненоi KopoHaBipycoм
SДКS-СоV-Z, у,ЩержавнiЙ ycTaHoBi <<Украiнськпй

науково-дослЦнпй ilrcTиTyT медичноi реабiлiтацii та

*урорrоrrогii Мiнiсгерства охоронп здоров'я Украiни>

Вiдповiдно до вимог постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраЪи вiд09,|2,2020 Ns 1236

<Про встановленЕя карантину з метою .*обi.*", поширенню на територii Украtлни

гостроТ ре"rriраrор"оfI"орой соvш-19, спри'пrненоi короназiрусом SARS-CoV-2>,

протокоJry позачоргового засlдання .Щержавноi к9цlсii з питань техногенно-екологiчноi

безпеки'.u **.""i*i"r*."ryЙiй вiд )i.og.zozt Jф 35, протокоJIу позачерговогО ЗаСiДаrrНЯ

KoMicii з питань техногеЕIIо-екологiчноi безпеки та надзвичайних ситуаrliй Одеськоi

обласноi державпоi qдмiнiстрщii вiд 21.09.2021 Nэ 12, протоколу позачергового засlдttння

KoMicii з питtlнЬ техногенНо-екологi.Цrоi безпеКи та н4дзвичайних ситуацiй Одеськоi

рйонпоi державноТ aд,liHicTparlii вiд 2з.09.2021 Nч 3, протокоJIу чергового засiдшrня

KoMicii з питаЕь техногенно-екологi.пrоi безпекИ i надзвичайних ситуацiй виконавчого

KoMiTery Одеськоiмiськоi ради вiд 22.о9.202| Nэ 8, вра<овуюtIи встановлення 2З,09,202]^ з

00.00 на всiй територii Украrни (жовтого)) рiвня епiдЪмi,пrоi небезпеки поширення гостроi

респiраторноi хворБои сЬчш-19,_спричиненоi KopoHaBipycoM SaRS-coV-2, та з метою

протидii rrоr*пр."Ь у ЩУ кУкр. ндI МР та к моЗ УкраrЪи> зазначеноi хвороби

НАКАЗУЮ:

l. Затlров4дити у .Щержавнiй ycTarroBi кУкраiЪський науково-доспiдний iнститут

меди.пrоi реабiлiтшдii та курор.оrrо.ii MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украrни> (далi -
Iнституг) oO*"*y"*"*i проiиепiдемi.пri за(оди, передбаче",_ ёY_ (жовтого> рiвня

епiдемiчноi небезпеки поширенЕя гостроi респiраторноi хвороби COVID- 1 9,

2. Заборонити MacoBi заrоди за уIастю бiльш як 1 особи на 4 квадратнi метри у

будiвлi Iнституту.

3. На перiод дii караrrтинних обмежень завiдувачу полiклiнiки, керiвникаt,,t iнших

структурних пiдlоздiлiв Iнституту:



- забезпе.пrти дотримання у службових примiщеннлс маскового режиму та

соцiапьноi дrrстшrцiТ у 1,5 метра;

- здiйснювати щоденний температурний скринiнг спiвробiтникiв Iнститугу та

вiдвiдувачiв, вживати заrодiв щодо саtrлоiзоляцiт спiвробiтникiв Iнститру, якi мшоть

ознаки гострих респiраторних зa>ворювань;

- забезпе.rити дотримilшя саrriтарно-гiгiенi.пrих норм у службових примiщенЕях;

- вжити заходiв щодо iнформуванЕя та запрошеЕня до вакциншlii спiвробiтникiв

Iнститугу та членiв ix сiмей;

- щопонедiлка доповiдати вiдповiдним

епiдемiопогiчну ситуацiю та хц вакцинацii

iнфiкуваrrня спiвробiтникiв - невiдкладно.

4. Не застосоврати обмеженЕя у разi наявностi у поЕад 80 % спiвробiтникiв та

100 % вiдвiдуваЧiв, KpiM осiб дО t8 poKiB, жовтих або зелених СоVID-сертифiкатiв,

5. МенедЖору з персонаIry довости наказ до Bcix спiвробiтникiв Iнститугу,

6. Заступнику директора з HayKoBoi роботи забезпе,пати оприjIюднення iнформшrii

щодО обмежуваЛьЕих прот1aепiдемi,пrих заrодiв на офiцiйному вебсайтi Iнститугу,

,Щиректор
КОСТЯНТИН БАБОВ

|щDlР

заступникаI\d директора Iнститугу про

у структурних пiдlоздiла<, а у разi

7. Контролъ за виконанням здiйснюватиму особисто,


