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РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про продовження проведення 
обмежувальних протиепідемічних 
заходів

Відповідно до статей 11, 29 Закону України «Про захист населення від 
інфекційних хвороб», постанови Кабінету Міністрів України від 17 лютого 
2021 року № 104 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів 
України», якою було продовжено карантин до ЗО квітня 2021 року, 
встановлений 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 СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом 8АК8-СоУ-2», рішень Регіональної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської 
області від 23.02.2021, протокол № 6, від 17.03.2021, протокол № 7» з 
метою забезпечення охорони здоров’я працівників і користувачів 
Центральної наукової бібліотеки Каразінського університету,

пропоную:

Завідувачам відділами довести до відома підлеглих працівників, що на 
період дії карантину:

1. Доступ до приміщень бібліотеки надається виключно професорсько- 
викладацькому складу, студентам, аспірантам, докторантам Каразінського 
університету.

2. Усі інші користувачі обслуговуються дистанційно, крім доступу у 
приміщеннях ЦНБ до повнотекстових та науко метричних Баз даних (далі 
БД). Користувач має право отримати логін і пароль для віддаленого 
доступу.
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3. Наповненість у читальних залах та центрах бібліотеки обмежено з 
розрахунку -  одна особа на 4 кв. метри приміщення або не більше 50 % 
заповнення залу.

4. Відвідувачі повинні дотримуватися дистанції від контакту один з одним 
та з бібліотекарем (1,5-2 метри).

5. Користування картковим каталогом дозволяється тільки в гумових 
рукавичках.

6. Послуги у Центрі Інтернет-технологій надаються виключно з освітньою і 
науковою метою: для роботи з наукометричними, повнотекстовими базами 
даних та на комп’ютерах, де встановлена програма ШМЬЕ для підготовки 
іспиту англійською мовою «Крок 1» та «Крок 2» з ресурсами бібліотеки та 
університету.

7. Користувачі також працюють з програмою ЩМЬЕ у читальному залі№2.
8. Інші сервісні послуги, у тому числі для роботи з соціальними мережами, 
під час карантину не надаються. Робота користувачів з програмами та БД 
протягом усього часу відбувається тільки у захисних масках або 
респіраторах.

9. Користувачі працюють тільки за столами з відповідним маркуванням 
(вказаними бібліотекарем). Відвідувачі можуть користуватися лише 
обмеженою кількістю комп’ютерів.

10. Книги, які повернули користувачі, протягом 1 тижня зберігати на 
обсервації у спеціально відведених (ізольованих) місцях.

11. Завідувачам відділами, завідувачам господарством встановити графік 
щоденного вологого прибирання приміщень та дезінфекції твердих поверхонь, 
комп’ютерної техніки тощо, черговість провітрювання приміщень, зокрема, 
через кожні 2 години роботи необхідна технічна перерва для провітрювання 
приміщення та дезінфекції робочих місць, комп’ютерної техніки, дверних 
ручок, телефонів та інших поверхонь та предметів, які часто використовуються. 
Для спільних робочих місць, крім вище вказаної вимоги до безпечної відстані 
та використання особистих засобів захисту, додатково діють такі правила: 
предмети частого контактного використання (телефони, клавіатури, мишки 
тощо) після закінчення роботи або перед використанням іншою особою 
необхідно обробити засобами дезінфекції.

1. ЗАБОРОНИТИ:



1) перебування в приміщеннях бібліотеки Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна без вдягнутих засобів індивідуального 
захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у 
тому числі виготовлених самостійно;

2) відвідування приміщень бібліотеки без документів, що посвідчують особу;

3) проведення масових культурних заходів за участю більш однієї особи на 4 
кв. метри площі приміщення або наповненістю залів понад 50 відсотків місць у 
окремому залі. Організатор заходу є відповідальним за нанесення 
горизонтальної розмітки або інших засобів дистанціювання для дотримання 
між особами фізичної дистанції не менше ніж 1,5 метра у разі проведення 
заходу із розміщенням осіб стоячи.

4) приймання відвідувачів у бібліотеці, на виставках, з наповненістю залів 
понад 50 відсотків місць (розміщення здійснюється з дотриманням шахового 
порядку розміщення, зокрема для груп із двох осіб) у кожному окремому залі 
або приміщенні
5) . Відвідування бібліотеки здобувачами освіти групами кількістю більш як 
20 осіб;

6) . Категорично забороняється вхід до бібліотеки відвідувачам з будь-якими 
ознаками застудних захворювань або підвищеної температури (37,2).

7) Користувачі, які порушили карантинні вимоги під час відвідування 
бібліотеки позбавляються права користування бібліотекою терміном на 1 
місяць.
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