Інформаційна розсилка
(згідно рішення ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННОЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ,
протокол № 20 від 18.03.2021)
https://kyivcity.gov.ua/img/item/general/6553.pdf
Стосовно дистанційної роботи всіх бюджетних організацій, що було
анонсовано в новинах
Згідно п. 1.12 «заборонено відвідування закладів освіти незалежно від
форми власності її здобувачами, крім здобувачів закладів дошкільної освіти,
спеціальних закладів освіти та учнів 1 - 4 класів закладів загальної середньої
освіти».
А також,
«п. 2. Органам виконавчої влади, іншим державним органам, органам
місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям
незалежно від форми власності забезпечити, на період з 00:00 годин 20 березня
2021 року до 00:00 годин 12 квітня 2021 року, з метою обмеження скупчення
осіб в транспорті та на шляхах прямування на роботу (з роботи), установити,
із збереженням заробітної плати, для працівників режим дистанційної
(надомної) роботи, крім працівників, для яких неможливо встановити режим
дистанційної (надомної) роботи у зв’язку з характером виконуваних завдань.»
Отже, на період оголошеного локдауну з 00:00 годин 20 березня 2021
року до 24:00 годин 09 квітня 2021 року КПІ ім. Ігоря Сікорського працює
згідно раніше прийнятих наказів та розпоряджень по університету.
Звертаємо увагу на головне:
– весь освітній процес переводиться виключно у дистанційний режим
(лекційні, практичні, лабораторні заняття; проходження практики, сесії
і тд.);
– заборонено проведення будь-яких масових заходів на території КПІ ім.
Ігоря Сікорського;
– керівники структурних підрозділів мають право розробляти та
впроваджувати заходи щодо переведення працівників на роботу в
дистанційному режимі або іншому режимі робочого часу, в залежності
від функціональних обов’язків та умов роботи працівників структурного
підрозділу, а також врахувати можливість надання відпусток
працівникам. Крім працівників, для яких неможливо встановити режим
дистанційної (надомної) роботи у зв’язку з характером виконуваних
завдань.
– Оформлення простою можливе виключно з поважних причин.

Накази, які було видано стосовно карантинних обмежень під час локдауну.
–
–
–
–
–
–
–

7/60 від 13.03.2020 року «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID19»;
7/64 від 19.03.2020 року «Про встановлення режиму підвищеної готовності об’єктової підсистеми
цивільного захисту університету»;
5/70 від 19.03.2020 року «Про виконання рекомендацій МОН щодо запобігання розповсюдження
захворювання на коронавірус COVID-19»;
5/71 від 19.03.2020 року «Про затвердження порядку роботи структурних підрозділів під час
карантину»;
7/67 від 06.04.2020 року «Про порядок оголошення простою на період дії карантину»;
7/133 від 31.07.2020 року «Про організацію протиепідемічних заходів в зв’язку з поширенням
коронавірусної хвороби (COVID-19)»;
7/145 від 21.08.2020 року «Про особливості роботи дорадчих і робочих органів КПІ в особливих
умовах» та інші.
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