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Задля забезпечення безпеки і здоров’я спільноти та гостей на час
проведення випускних урочистостей в  існуючих несприятливих
епідемічних умовах, УКУ визначає такі принципи для всіх учасників події:

● Безпека здоров’я студентів, викладачів, працівників та гостей УКУ
● Дотримання законодавчих вимог щодо організації та проведення

публічних заходів, згідно із встановленим епідемічним зонуванням у
Львові на час проведення події

● Дотримання вимог та протоколів поведінки на території і в
приміщеннях УКУ.

На час проведення випускних буде здійснюватися онлайн-трансляція
церемонії. У зв’язку із великим скупченням випускників на події, та
утрудненням процесу розмежування осіб, з метою дотримання
епідеміологічних норм, просимо рідних і близьких не приходити на
кампус та доєднатися до нас за допомогою онлайн-трансляції
урочистостей, яка буде відбуватися на YouTube-каналі УКУ.

Випускні урочистості – велике свято для спільноти УКУ. Ми розраховуємо
на свідомість, відповідальність та турботу кожного з вас. Тож, зробимо
випускні не лише яскравими, а й безпечними!

ПРАВИЛА ДОСТУПУ ДО ТЕРИТОРІЇ ПРОВЕДЕННЯ
ВИПУСКНИХ УРОЧИСТОСТЕЙ (вул. Козельницька – пл.Святої
Софії)

1. Вхід на територію УКУ на час проведення випускних урочистостей буде
обмежений для осіб, що безпосередньо не пов’язані із проведенням
випускних урочистостей, та зовнішніх відвідувачів. Охорона та
волонтери мають право відмовити в доступі на кампус у час
проведення урочистостей.

2. Студенти, викладачі, працівники та почесні гості події повинні
приходити завчасно, не створюючи заторів в місцях пропуску на
територію УКУ.

3. Усі відвідувачі повинні перевірити температуру та впевнитися в
доброму стані здоров’я перед приходом на кампус. У випадку



будь-яких загроз, будь ласка, залишайтеся вдома та повідомте
сімейного лікаря

ПРАВИЛА ДОСТУПУ ТА ПЕРЕБУВАННЯ В БУДІВЛЯХ

1. Вхід у будівлі УКУ, враховуючи Церкву, можливий лише за наявності
одягнутої маски та перевірки температури.

2. Перевірка температури здійснюється працівниками відділу охорони:

- Академічний корпус на вул. Козельницькій – електронним термометром
- Центр Шептицького – планшетом.

- Церква - не здійснюється
3. У всіх будівлях УКУ діє режим обов’язкового дотримання соціальної

дистанції та носіння маски.

4. У всіх приміщеннях будівель УКУ діє режим обмеженої кількості
перебування осіб, згідно із епідеміологічними нормами. Забороняється
перебування більшої кількості осіб, ніж передбачено згідно із
розрахунком посадкових місць.

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ В ШАТРІ ТА НА ВУЛИЦІ

1. Під час пересування відкритими просторами на вулиці, учасники
повинні дотримуватися режиму соціальної дистанції та носіння масок

2. Під час перебування в шатрі, учасники можуть зняти маски впродовж
проведення церемонії випускних урочистостей за умов дотримання
соціальної дистанції.


