
УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

НАКАЗ 

м ш ш Харків № 06 

Про внесення змін до наказу ХНМУ 
від 27.08.2021р. №185 та про роботу 
університету під час встановленого 
«жовтого» рівня епідемічної небезпеки 

З метою додержання вимог нормативно-правових актів з питань 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
СОУГО-19, спричиненої коронавіруром 8АЯ8-СоУ-2, на виконання постанови 
Кабінету Міністрів України від 09.12.2020р. №1236 «Про встановлення 
карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК.8-СоУ-2» зі змінами, внесеними, в 
тому числі, постановою КМУ від 22.09.2021 №981, постанови Головного 
державного санітарного лікаря України від 06.09.2021 №10 «Про затвердження 
протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв'язку з 
поширенням коронавірусної хвороби (СОУГО-19)», відповідно до рішення 
Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій від 21.09.2021р. про встановлення з 23 вересня 2021р. «жовтого» рівня 
епідемічної небезпеки поширення СОУГО-19 на території всіх регіонів України, 
у зв'язку з тим, що понад 80 % працівників університету пройшли вакцинацію 
від СОУГО-19 вакцинами, які включені Всесвітньою організацією охорони 
здоров'я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях 

НАКАЗУЮ: 

1. Внести таку зміну до п.1 наказу ХНМУ від 27.08.2021р. №185 «Про 
продовження в університеті терміну дії карантину та забезпечення проведення 
в цих умовах навчального процесу»: 

словосполучення «до 01.10.2021р.» замінити на словосполучення «до 
31.12.2021р.». 

2. Освітній процес під час встановленого «жовтого» рівня епідемічної 
небезпеки здійснювати згідно з наказом ХНМУ від 27.08.2021р. №184 «Про 
організацію освітнього процесу в осінньому семестрі 2021-2022 навчального 
року». 



3. Запровадити з 23.09.2021р. такі додаткові протиепідемічні заходи: 
3.1. Заборонити проведення масових (культурних, спортивни: 

розважальних, наукових, освітніх та інших) заходів за участю більше одні 
особи на 4 кв. метри площі будівлі або території (якщо захід проводиться ь 
відкритому повітрі) або наповненістю аудиторій понад дві третини місг 
(розміщення здійснюється з дотриманням заповнення двох рядів відвідувачам 
і одним порожнім рядом) у кожній окремій аудиторії, крім заходів, необхідни 
для атестації здобувачів у формі єдиного державного кваліфікаційного іспит 
(включно з апробаційним проведенням єдиного державного кваліфікаційног 
іспиту) і тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок»; 

3.2. Дозволити проведення засідань Вчених рад факультети 
спеціалізованих Вчених рад, Вченої ради Університету, ректорату, інши 
дорадчих чи колегіальних органів, при умові що не менш як 80 % учасникі 
мають документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; аб 
виданий в установленому Міністерством охорони здоров'я порядку документ 
що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини від СОУЮ-19 чі 
міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат, щ< 
підтверджує вакцинацію від СОУГО-19 однією дозою дводозної вакцини аб< 
однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини, як 
включені ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайнії: 
ситуаціях; або негативний результат тестування методом полімеразно 
ланцюгової реакції; або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якоп 
підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронию 
послуг. 

4. Проректору з науково-педагогічної роботи Резуненку Ю.К.: 
4.1. посилити роз'яснювальну роботу серед здобувачів освіти ТЕ 

працівників структурних підрозділів університету, а також їхніх родичів ТІ. 
родичів здобувачів освіти з питань проведення їх вакцинації та вжиті-
невідкладних заходів щодо залучення зазначених осіб до процесу вакцинації; 

4.2. максимально сприяти у забезпеченні можливості вакцинації 
здобувачів освіти, науково-педагогічних, педагогічних та інших працівників у 
існуючих пунктах вакцинації, зокрема в тих, що розгорнуті на території 
університету або його структурних підрозділів; 

4.3. забезпечити моніторинг наявності у здобувачів освіти та 
співробітників університету: 

- документу, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; або 
- виданого в установленому МОЗ України порядку документа, шо 

підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини від СОУГО-19, 
включеної ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних 
ситуаціях; або 

- міжнародного, внутрішнього сертифікату або іноземного сертифікату, 
що підтверджує вакцинацію від СОУГО-19 однією дозою дводозної вакцини 
або однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини, які 
включені ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних 



з 

ситуаціях або негативного результату тестування методом полімеразнс 
ланцюгової реакції; або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якоп 
підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронни: 
послуг. 

Термін виконання: постійно 
4.4. Результати проведеного моніторингу надавати мені щопонеділка. 
5. Проректорам, директорам інститутів та структурних підрозділів 

деканам факультетів, керівникам та співробітникам структурних підрозділів під 
час встановленого «жовтого» рівня епідемічної небезпеки в роботі керуватисі 
даним наказом. 

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
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