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ГІро проведення належних протиепідемічних заходів, спрямованих на 
запобігання ускладнення епідемічної ситуації внаслідок поширення 
коронавірусної хвороби СОУГО-19 

З метою додержання вимог нормативно-правових актів з питань 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом 8АК.З-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 
СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2» зі змінами, внесеними, в 
тому числі, постановою КМУ від 11.08.2021 №855, наказу МОН України від 
16.03.2020р. №406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню 
коронавірусу СОУЮ-19», листа МОН України від 22.02.2021р. №1/9-93 «Про 
виконання постанови КМУ від 17 лютого 2021 року № 104 у закладах вищої, 
фахової передвищої освіти», постанови Головного державного санітарного 
лікаря України від 26.08.2021 №9 «Про затвердження протиепідемічних заходів 
у закладах освіти на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної 
хвороби (СОУЮ-19)», наказу ХНМУ від 27.08.2021р. № 184 «Про організацію 
освітнього процесу в осінньому семестрі 2021-2022 навчального року», з 
урахуванням встановленого з 17 червня 2021 р. на території України "зеленого" 
рівня епідемічної небезпеки 

НАКАЗУЮ: 

1. Призначити проректора з науково-педагогічної роботи Резуненка Ю.К. 
відповідальною особою за організацію га щоденний контроль за виконанням в 
ХНМУ протиепідемічних заходів. 

2. Проректору з науково-педагогічної роботи Резуненку Ю.К.: 
2.1 провести інструктаж для керівників структурних підрозділів щодо 

запобігання поширенню коронавірусної інфекції (СОУЮ-19), дотримання 
правил респіраторної гігієни та протиепідемічних заходів, а також з питань 
вакцинації, профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань. 

Термін виконання: до 15.09.2021р. 



2.2 забезпечити організацію навчання працівників щодо одягання, 
використання, зняття засобів індивідуального захисту, їх утилізації, контроль за 
виконанням цих вимог; 

2.3 забезпечити контроль за оснащенням Пункту охорони здоров'я 
необхідними засобами та обладнанням (безконтактними термометрами, 
дезінфекційними, в тому числі антисептичними, засобами для обробки рук, 
засобами особистої гігієни та індивідуального захисту); 

2.4. забезпечити контроль за додержанням Алгоритму дій у разі 
виявлення у здобувача освіти та/або працівника Х Н М У ознак гострого 
респіраторного захворювання та Алгоритму дій для осіб, які перебували в 
контакті з хворими на СОУГО-19; 

2.5. у разі підтвердження випадку коронавірусної хвороби СОУГО-19 в 
одного з здобувачів освіти, встановити контроль за направленням всіх інших 
здобувачів освіти відповідної групи на самоізоляцію. 

З Проректору з науково-педагогічної роботи Леїциній І.В. та проректору з 
науково-педагогічної роботи Марковському В.Д. з метою запобігання 
утворенню скупчення учасників освітнього процесу сформувати графік, за яким 
відбуватиметься допуск здобувачів освіти до університету, та маршрути їх 
руху, з мінімізацією пересування здобувачів освіти між навчальними 
кабінетами, аудиторіями. 

4. Проректору з науково-педагогічної роботи Резуненку Ю.К. спільно з 
проректором з адміністративно-господарської роботи Залевським Б.А. 
забезпечити при вході до корпусів університету (в т.ч. гуртожитків) проведення 
термометрії безконтактними термометрами та санітарну обробку 
дезінфікуючими засобами рук працівників, здобувачів освіти та інших осіб, які 
навчаються в університеті. 

5. Проректору з адміністративно-господарської роботи Залевському Б.А.: 
5.1 Забезпечити закупівлю засобів гігієни, дезінфікуючих та 

антисептичних засобів, що дозволені до використання в Україні, для 
проведення дезінфекції приміщень ХНМУ та антисептичної обробки рук 
працівників підрозділів та здобувачів освіти, а також необхідну кількість 
безконтактних термометрів; 

5.2 Забезпечити контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог 
при прибиранні із використанням дезінфікуючих засобів та провітрювання 
приміщень учбових корпусів та гуртожитків університету; 

5.3. Забезпечити наявність у санітарних кімнатах рідкого мила та 
паперових рушників (або електросушарок для рук); 

5.4 забезпечити організацію централізованого збору використаних засобів 
індивідуального захисту, паперових серветок в окремі контейнери (урни) з 
кришками та поліетиленовими пакетами, з подальшою утилізацією згідно з 
укладеними угодами на вивіз твердих побутових відходів; 

5.5 забезпечити раціональне використання запасних виходів корпусів 
університету та нанесення розмітки на підлозі, для організації двостороннього 
руху коридорами; 

5.6 організувати роботу їдальні з додержанням всіх встановлених 
санітарно-гігієнічних вимог; 



з 

5.7. організувати безперебійну роботу автотранспортного парку 
університету, служб та підрозділів, що забезпечують належну експлуатацію 
будівель, споруд і комунікацій ХНМУ, а також матеріально-технічне 
забезпечення виробничого та навчального процесів в умовах дії карантину. 

6. Директору Студмістечка Гелеті О.В., комендантам гуртожитків та 
комендантам учбових корпусів університету: 

6.1. забезпечити проведення вологого прибирання та провітрювання 
приміщень; 

6.2. негайно ізолювати в ізоляторі гуртожитку хворих з ознаками на 
гостру респіраторну вірусну інфекцію до прийняття рішення про необхідність 
їх госпіталізації; 

6.3. терміново інформувати деканів факультетів та проректора з науково-
педагогічної роботи Резуненка Ю.К. про наявність хворих з ознаками гострої 
респіраторної вірусної інфекції. 

6.4 оновити на дошках оголошень інформаційні листівки з 
рекомендаціями щодо профілактики вірусних захворювань. 

7. Лікарю пункту охорони здоров'я університету Сушецькій А.С. у разі 
виявлення ознак гострої респіраторної хвороби у здобувача освіти забезпечити 
його негайну ізоляцію, проінформувати проректора з науково-педагогічної 
роботи Резуненка Ю.К та, при прийнятті узгодженого рішення, направити 
хворого до закладу охорони здоров'я. 

8. Відповідальність за виконання наказу покласти на проректора з 
науково-педагогічної роботи Резуненка Ю.К., проректора з адміністративно-
господарської роботи Залевського Б.А. 

9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
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