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Про продовження дii карантину та
протиепiдемiчнi заходи

09.|2.2020 Ns 1236
<Про обмежув€Lльних
протиепiдемiчних заходiв з метою запобiгання поширенню на територii
УкраiЪи гостроТ респiраторноi хвороби COVID-19, спричиненоТ KopoHaBipycoM

Згiдно з постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд
встановлення карантину та запровадження

SARS-CoY-2" продовжено дiю карантину на територiТ УкраiЪи до 28.02.2021.
Зазначеною постановою на перiод дiТ карантину запроваджуються

обмежувальнi протиепiдемiчнi заходи, зокрема забороня€ться:
- Перебування в громадських будинках i спорудах, цромадському

Транспортi без вдягнутих засобiв iндивiдуального захисту, зокрема респiраторiв
або захисних масок, що закривають Hic та рот, у тому числi виготовлених
самостiйно;

- Перебування на вулицях без документiв, що посвiдчують особу,
iriдтверд}куlоть громадяlлство чtt ij' спецiальulлй статус;

- Проведення масових заходiв за участю бiльш як 20 осiб (у разi
ПроВеДення заходiв за ут{астю до 20 осiб органiзатор забезпечу€ дотримання мiж
учасниками фiзичноi ilиcтaHrliT не менu[ як 1,5 ме,гра);

- ПРиймання вiдвiдувачiв у музеях, на виставках, в г€lJIереях, в яких не
забезпечено мож"црtвiсть обрtежи,ги кi;lькiс,гь вiлвiдувачiв у залi з розракунку
одна особа на l0 кв. MeTpiB примiщення.

У перiол з 00 хвиллtн 8 сiчtt я 2.021 р, до 00 годрrн 00 хвилилл 25 сiчлл я 202l
РокУ ВсТановлюються додатковi обмежувальнi про,гиепiдеьтiчнi заходи, зокрема
ЗабОРоllяеТЬся проведеIrня Bcix N{асових (розважалыIих, соцiальних, рекламI{их
,I,a iнIших) :захо;liв.

Рекомендовано пiдприсмствам, установам, органiзацiям незалежно вiд

фОРми Власностi забезпечити з меток) обмеження ску,пчення осiб в трансгlор,гi
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тi} Hil II.IJIяху прямування на роботу (з роботи) застосування за можливостi

гнучкого режиму робочого час,ч. який, зокрема, передбачас рiзний час початк.ч i

закiнчення роботи для рiзлллrх категорiй працiвttикiв, позпtiнну роботу
працiвникiв, а за технiчноТ можливостi - також роботу в режиN{i реального
часу через IHTepHeT iз збереiкенням заробiтноТ плати, дистанuiйну (надомну)

роботу, а у гlерiод з ll до 2? сiчня 2021 року вклк)чно - установL{ти для

lтрацiвникiв режим дистанttiйноТ (надомноТ) роботи.
ВраховуюLIи вик;Iадене :

1. Керiвникам установ, органi:зацiй та тliдприсмств НацiональноТ академiТ

ltayк Украirrи взяти до вiдома та керiвtлtлцтва в роботi tIостанову Кабiнету
MiHicTpiB YKpal'HT.T вiд 09 грудня 2020 р. М l236 <Про встановлення карантину

та запровадження обмежув€uIьних протиепiдемiчних заходiв з метою

запобiгання поширенню на територii УкраiЪи гостроi респiраторноi хвороби

COVID- 1 9, спричиненоТ KopoHaBipycoм SARS-CoY -2" .

2. I3из,на]]и такими, 1I.Io втра]]иJIи ч,иннiсть, тliJtгlу,ллкти 1.3-|.7 шункту 1

розrrорялження ПрезидiТ НаuiональноТ академiТ наук Украiни вiд 13.03.2020

М l62 <IIро запобiгал{ця пошире}lл.llо }Ia територiТ УкраiI.Iи гостроТ респiраторноi
хвороби COVID- 19, спричиненоТ KopoHaBipycoм SARS-CoY,2" .

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на Науково-
оргаr-riзацiйний вiддiл IIрезидiТ FIА}{ УкраТни та Управлiння справаIчlи I"IAI{

Украiни.

Президент
Нацiональноi академiТ наук Украiни

академiк НАН УкраТни

В.о.головного вченого секретаря
Нацiональноi академiТ наук Украiни

академiк НАН Украiни
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