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1) _ни/иц' Ни иним/_)ндшктили рщ'щшшщмшины ки/шштн]_)_\--*снг›1`1 ши/шщин (( 01-70-19) в
г/тж/шднми.н .'ш*_1-*Ощл'твшгмин (ниши'щит-пи (Юри-лшшп<-*,-'н›1н)_11 _1-*чрсж'Остин нышисдо
обриюными/'і в3-1ішгкишгкнн артнт'/<;2-г__\--*/.›ныи? ит'ншщу-'т (Рос)*Шкраткая/ния ытншдння)››
(111;1/ЁП 1)

В связи с єжєішєвным росгсш суточного чнс-нц новых сщ-І'чцсв зара-ркєння
коронанн1р}-='снпй нн(|)екш=1с1і н _\_="х_\='дншннсз--і сынШщнш-“н1ъ-щє-гы--Інолоп--І'чес-коі-і обс'ШІ-н›ві<1~-1 на
'гсррнгщпнн Ідоссгійскоіїї Фєдшршшн н нрсду]Ірєждеъшя раснрос-тішънншя новой
кщюншнгруп-1011 1--11н[›с|<цнн (С`(_)\-*'11)-1'ї))>>_ рукшюдсгвуясь 1:1 цгьсіїі 41 Федерального занєш-ш от
291121112 М: 273418 «Об обрню1знііі111 в Иксніішюіі (Вснсрьщнныд пункты-1 (і чыс'п-т 1 штаты-1
51 (ІД-,тшрьшынн'н 'він-сыны от 3111131990 Мг 524113 «О сшштнрнр- 'ані-шсъ-н-юноі'нчссыом
бднн'шщцу'нІн Іншєнсън-ія>:›_ сі'нгьсі'і 111 (Всдсрнцнннн'о 'Юнона ш 171101998 М.: 157413 «Об
[пт-15.1юн|'ш<|_›н_|шк1икс нш|1ш<нншннцъ; 131››_г1ц'111ц11.›› н с ншнцы сшныння нєпбхшінн-нх-тьіх
бншкшрннним ушювнй для щрнны н _хщжн.шнн1 'а_гіррщъья 1,›13_\-=чнннннхш н рыбштнншв
1\="1.›"\1)Х1 1. н 'ннонс в сш'ттвсісїгвнн с 1%:1111'11113111'1111ншмн ны 1|рШІн-1_:шк'1'|-1ш: новой ищюннвнруюной
1--111111скцнн (р("()\111)-1'Ч)__) в ыбрн'швшшнн1ых оршінгннншх высшшр пбрн'нншння.
3-"т"вс1лн,-'[онных 113-'ковшнПилы-1 ФЩсралышй с_11_\_,-"н«:13ы но надзору-'г в сфере чанн-іты нрав
іютрсбн'шдшй н блвпінюлучня чснрвскы А.1(__). 11шн'ню11 от 29.07.2020 1'. в МР 3. 72.1.020520
(дшлєс - 1)с|<ог×-1сндьншн_),

11 Р Н К А З Ы В А 10:

1. Начнъ-шн с. "11" нктяйрн 2021 1113111 врсъ-шнно нрносггнювьиіть поссщсгніс
обуншонннннся 'зншн-ій н ном-шншнн-ї 1\›“1А1)Х1=1 (ш ншснючсін-Ієгы-І прткнванн-тя в общєжъ-ггш-і

1\›~"'1;*'\1*Х1-=1 н 'зыннтнї'н унціннніых в 11.11 ннсрннілішгп 11|н1|<нчн) н но (пты--яєны наш'гоящєго
Принцип- в цвьпн с чсмі

1.1. Ижсншнъь |||_юж,-'1,шнш мы вніннє 'шин пн в рынках [жмцні'єнііъш ні'ъри'ювы'гєныюгр
1цн>ндщн пн ьмцвнсннш нрш рамы ндшшцнрннш- мш щ--'|'|ш|`_\-=р|,| н нош'ншвш-ъ пан-*чью-
1>|сдннш'нчсскнх на'щррв в жннрдннуьт. в нш чншс 1||юхші<,.цс1111с обучыннннмн-іся
нррмчасу-"11111111111 шутка/танцы: н 1'ьшд-*днірс'гвшнюіі н'іш'нвнй н'ггєс'гаЦш-і по соотвє'гствун'нш-Ім
ОБРЦЧННЦ'Ц'ЦІЫ]ЫМ П[ЭОГРЦГН1\.'1.';І|\'1ц 11СН.1110'~111'1`С.111›1Н) С ЦРІШ-'ІСНСІІНС'ІХ-'І 'НЮІСГРОН[10111 Об}"'\1€1111$1 1-1

дніс'шнннонных обраіюва'і'сльных 'гсхщнюпні (1 'ш исюиочєннам 1 (одного) проектного дня в

нада-чт на шьт'дим ь:_\-'рсе согласію 5.-"1'всръшвзннрму расписанию 'занял-111.
1.2. 11|юдннш<снть щювєдсннс вссх въ-ншв 'занял-111 но до][шнн1'І'с1'1ьным обраїювнтены1ым

програм-шт в очнш-т ([юргмш'гц с ученым л-нцгннншння 1)с1~юг~1-1с11діш[ні-1 РосПотрсбнштора



Не МР 3.1;“1 І .(_)205-20 от 29.07.2033 г.
'2. В ещ-чнІе Іеіеобходін~=іе~е1н проведете-151 консулыїннгй в очном формате. кас'Іъедры

нгн1рінншюг 'зднншення в снотве'1'е'т*н__\«-'пннні-ї некш-шч:

2.1. Деканат; сош-теспш е ншшньннным-1 Вене-611011) ±1г1':_1е.Іш Кот111н<0выгч ФН.. с. _\;~'четог\-1
7І'е|<_\д*11ш1`і егннпацню-'інн--шез-'1шыш'нчеекон «ітбенншншм і'Ірнінны-ше'г решение о щюнедеін-»п-і
консунынннн 1; пчньш (Іюръ-ш'ге ннн н временной неію'ш-нпшше] н проведення консуіныганнн.

2.2. Днпь прет-ні н мести нрнІ-ъегденъ-ш шн1е_\-'.1н;.'ш1нн"1 н (Инны-1 (Ішргх-н'не уе]анашн-івается
Дешншнш еннн-жеегно с ннчнны-І 1-н~:<_н\-1 Учебным н'і'ненн Кнрннншвьц--І ([11.1 І.

3. Декаъш'гнз--т сот-тени) е нєншньн 1-ншм Учебнш'с'з нгделц Коршнковым Ф.І І.:

І неегн учег н'бд-гчєнон[иксы (н том чн'еле ннне'гран-ніых граждан н _ннн 'без граъіщшўге'гва),
нрошеннінх вакцинацию или 1н'ннн1р),='1<.›щнх ее. 1"1|ш1`»”1'ї`11` н также обучпюншхсэь тюренесшнх
Заболевание н течение ношешінх Шес'гн месяцев;

- днтшзегн н1-н|шр1\»1ацню 0 (Іюрмате обучения до нбучьнощнхея. пренодавачелсй н все);
струю к рт 1 ых Ін_:~,-'_цшз,11е11еін-ій:

- не Ґ.'н“нн_\ўека'1'х~, к учебным нудннормы-1 'зан-іячням 1педінн'огнчеекнх работников без
еер'пнІзнкн'шн о внкш--н-нн[нн ннн ,гннєу-,неііпны нон[вершин-ны1нік п--теДІ-ЩніІекне
пригншннщн'шнны к "ганшіі нгнннншінн-н

- І'Іенеемы'преіъ 'закрепление учебнпі'і нін'щчш "ш |1рынееещчекн-нрелнмньша'геньеш-ім
еыешных-І е ученъм наличии _\ ннх еенннрнкн'шн н ншннннннш нлн но1<3--*г~-'1е11"1`1'›ъз,
ншннешснныннн; _-\1е,г_нннншшн: нршншнынн'нннш к нншн нцшшншннн

- не днъщендггь внешних еі.ънмееп-і'генеі-і ь: 11]юне,.-Ценню учебшнх занятий в нуднт'шрной
([юрм-Іе Бей: еерпніннсатон о нанннннннн нлн дннсутеіпаев. 11(штверждгнощнк ъ--теінішн-Іские
нрн'гншнннш'єнння к 'гныоі'ї ныкшннннні:

- коррек'гнровц'гь учебный грьЦІн--ік исходы н'з 'геьід-чін-іх уедншніі н санитарно-
лнщемІгшннгнческой обстаншгнш.

4. Ъ-"ге'шновн'пъ следуюнше 'электронные адреса Для (іЮраЩеън-нїі обучающихся:

_ нишу-51ьтегобщей ншнютошн1 (ФОП) Ії_ц31і1':}_[ї:111с\1'1\'11і.1'н;
- (_|,›нн_\'_н|,1е1' бдншішнрішш ЦРБ) І`І`ргїн`?тнгіяні.1'н:
- є]›.:11~;1ч|ые|' не:Н-Юнн'І'Ь'ҐІШ н мы]'неГІш'І'Ь-"ІЩ (_(І>;\І\-г*1) ннщізнаннггг-“нітан'ІкЬі.гн.

5. Мцрнннгь на Ігеррншрнн І\-""1.--<'\РХН мненчны'і-'І режим ,ннн всех рпбн'і'ні-1КОВ н
нБу--ннннінщен.

(э. \\`нн'ц'ж_›.1н› 'ан іншеннч[нем ні'їучнннннмнен 'а_,чгнчнн н нщ--теінеінні І\-“ІАРХІ«*І
штаны-«ьсн'дъ нн І ІІ'шреь-їнніш нп 'ш'нън н'нш Кочері ннц ВВ.

7. ,1 [екннн'гщ-І подавать еннекн (_)бучгноншхея. верщ*шннхея н'з сд--бъеы'Іев Рнеені-їекой
Федерщнш с 1[ебдшгнпрняптн сннншрно-ізнидемінъд'нъіт--іческой обстановкой І-Ірорек'юру но

реванш-[ш Кочерлнну ВВ. дни нрнныепія реінеІн-ія об ны ,ншн-,неі-ї1__неі`їі І4-,1н-1ешюіїї 1.-1'30Інн'нн-1 со
дня нрнбы'гнь'і в Г\-*Іоскву.

Ы. І--Інчг1.:"11;.1нн<у отделы нп работе с ні[страннымн учєнннъ--н-іся Нико НВ. шщцватъ
еі'ншкн «_ъі-Чучаннннхся ~ ннщчрннных г'ршкдшн ІІ]ж›рек'г<;›р_\--* но развит-ню КочерП-ніу ВВ. Для
нрншннн решения об н.\' ,дн-шьнеії[ней 14-,г1ненннн н'юннннн (со дня въезда н Роееі--н'1ску10

(Іїщчеранннн) н шнчншннннт (энд-11111011нием. не щ-теннннх еер'ъ'ъ-Щннчы'п'ъв о вакш-шшн-ш или

,'[і;Н~'І\ |"'~1*СІІ'ІНІІ-ЗЧ НЦТІ'І'ВСРЪІСД[_ЄНОІІНІХ Р'ъ-ЪСЦНіІ41-НІСКНС НІЦН ІІННІ'ІЬНЦЪҐ'ЪІН[НН ІЁ 'ІЪНЦЦІЁ'ІІ ВЦКЦІІНЦЦНІІ.

Ч. І1|Ю<|.1еш:0['>емыІреінщнннхе'нщнш-ъу шеинъё' 1\*1.«-\І).\Н ніъеенечнгь:



- лцшжлшнш _\='1ш6і1ь1х 'шньп ніі н ьтщнвснлыыы и _х-ч нсрнщснным ра1с1|11санпсг~11
~ нищих-«тыщ _х'чсбны-ышцьнчсскнх мшщншцнш и их рц'згк-шщщ-шс н '_элскцюпной

нн(]шр.\-шшш|11|«›-«_›Бр;\'›,яіпшгслыюі'і цжж Г\--1..›“\І).\|~І;
- общнсчшь щ'ш'гшнн, сыбшошгння А-цищчнш'ы рыжих-ш при прошедшими ь13-5111-1Т0рных

шинный:
- нронсгръшынпс учебных пш1сщь31~1 нй во нрсгх--ы псрсрьнюв.

10. Н ычішып-псу Упранлснпн кадров Лешшноі-ї ЛН. 11рш-11н1щшнрсізнать работппшіш об
ъгзышіші-ішпх решит-ш работы.

ІІ. Рыбы'гпіікшх-1 1\г1.»'-\І*ХІ~*І у-*Іін'гьшц'гь сынмирно-'аннлсмнологпческую обстановку в
соотвс'гс*ту-'плш[х субъск'шх Россні--ісішй Федерации: в случае необходнъ--юстІ--і
м--Ієжрщ'ншшльных нерсмсщснніі.

12. Іпіринц'з М) '219) от [(5 инфу-'сти 2.021 гиды "О гы-шрцх но пршрнїнш'ънкс рас]цюстршшіня
нщіэшшшірушшй ншЬєнш-ш ((_`(_)\-=“'ІІ)-І'*Л н {|ъс,гщт›ы.:|ы-шм 1'1кт5-*3ы1рсгншннітм бюдже-'птм
пбрц'шншиными-1 угчішнсшнпн пьшнсш «ъі*›|_ч:1'а<п›.;нп1>1 <<.Г\=“1\_ш<шш<1н`і црхн1'ск'г5-"рныіїі ннс'І'ъ-ггут
(_шсудщжшсннцьі мышки-ны_):›.-- (1\--1.=\І”ХІ~І) н миг-зи є.: нцчшшм учсйішш ища с (Н сшўпябръ'і 2021

Іг. ' счп нп 1, і-Ісдшііш'ш['гс_=1ь111_;,1..\.-1с І І шутічшбры 3121 итдш.

13. ІІцчццнцн-пду Обпшш під-чуда (кап1.ш,\1я|іл-11-1_) Він-*1. Ром-шпншшюі-ї дшвсстн Ішс'гояЩІ--ііі
Принца Ди мысли-ная руковцщггслсї-і всех игрук-'гурліых Пндраіъд'шІісІ-іні-і штьсІ-пєдством рассылки
По "шск'трыпнпй почте-_

І 4. І [а 1 1ш '1 ь н 1--1 к \ І--=“І 1 1 фо рнаш-10111ю~пізды'гсльсъіого отдела В. И. Іїіваъювской
обсснечшъ [Мамелцшнш насшящсш Прі-псц'ш на ш|н~1цныль1юм сайтс МАРХИ в сети
І»*1н'|'срншр

І 5. Кпігі'т'тль 'за 1ісшшнснпсм шш'пяцш'о І Ірішычы оставляю 'за с<>>б<_›і=і.

Рим-1 пр .\--І.›\1”,\ДІ='І ' }[_(_).1_І_І ш1,.=1кш±с1<п1`71

Нш І<__1<`:{\.-1_.\|1_\'Н

8 с-ІЧ'гї-ь <-1_1і1-<1г-,_±;›с_›


