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Про продовження в університеті 
терміну дії карантину та забезпечення 
проведення в цих умовах навчального процесу 

З метою додержання вимог нормативно-правових актів з питань 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ$-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 
СОУШ-19, спричиненої коронавірусом ЗАК.8-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 СОУШ-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 (СОУШ-19)», наказу ХНМУ від 27.08.2021р. № 184 «Про організацію 
освітнього процесу в осінньому семестрі 2021-2022 навчального року», з огляду 
на встановлення з 17 червня 2021 р. на території України "зеленого" рівня 
епідемічної небезпеки 

НАКАЗУЮ: 

1. Продовжити в Харківському національному медичному 
університеті (далі - ХНМУ) та його структурних підрозділах дію карантину до 
01.10.2021р. 

2. Встановити, що в ХНМУ та його структурних підрозділах у період 
дії карантину запроваджуються обмежувальні протиепідемічні заходи, 
визначені постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020р. №1236, 
відповідно до рівня епідемічної небезпеки («зелений», «жовтий», 
«помаранчевий» або «червоний»), встановленого в м.Харкові. 



3. Обмежити проведення масових заходів (нарад, зборів тощо) в закритих 
приміщеннях (окрім заходів, необхідних для забезпечення функціонування 
ХНМУ та його структурних підрозділів - проведення засідань педагогічної ради 
Медичного фахового коледжу, Вченої ради ХНМУ, Вчених рад факультетів. 
Спеціалізованих вчених рад. ректорату, конкурсної та інших комісій, 
конференції трудового колективу ХНМУ або його структурних підрозділів 
тощо, з дотриманням правил респіраторної гігієни та протиепідемічних 
заходів). 

4. Заборонити перебування співробітників, здобувачів освіти, інших осіб, 
які навчаються в університеті та відвідувачів в приміщеннях ХНМУ та його 
структурних підрозділів без вдягнутих засобів індивідуального захисту, 
зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому 
числі виготовлених самостійно. 

5. Деканам факультетів, директору Навчально-наукового інституту з 
підготовки іноземних громадян ХНМУ Маракушину Д.І., директору 
Навчально-наукового інституту післядигшомної освіти ХНМУ В'юну В.В., 
директору Медичного фахового коледжу ХНМУ Лебединець Т.М., завідувачам 
кафедр та керівникам структурних підрозділів забезпечити: 

5.1. проведення роз'яснювальної роботи з підпорядкованими 
співробітниками, здобувачами освіти та іншими особами, які навчаються в 
університеті щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на 
виявлення симптомів коронавірусної хвороби (СОУГО-19) серед учасників 
освітнього процесу; 

5.2. інформування учасників освітнього процесу, інших осіб, які 
навчаються в університеті та співробітників підпорядкованих підрозділів з 
питань вакцинації, профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань та 
протидії поширенню коронавірусної хвороби (СОУГО-19); 

5.3. недопущення до навчання здобувачів освіти та інших осіб, які 
навчаються в університеті та до роботи підпорядкованих співробітників, які, 
відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я, визначені такими, 
що потребують самоізоляції; 

5.4. проведення інструктажу для підпорядкованих працівників, здобувачів 
освіти та інших осіб, які навчаються в університеті щодо запобігання 
поширенню коронавірусної інфекції (СОУГО-19), дотримання правил 
респіраторної гігієни та протиепідемічних заходів; 

5.5 недопущення до роботи співробітника або до навчального процесу 
здобувача освіти та іншої особи, яка навчається в університеті, у разі виявлення 
підвищеної температури тіла понад 37.2 °С та/або із ознаками гострого 
респіраторного захворювання, з рекомендаціями звернутись за медичною 
допомогою до сімейного лікаря; 

5.6. оновити на дошках оголошень інформацію про необхідність 
дотримання респіраторної гігієни та етикету кашлю; 

5.7. довести наказ до відома завідувачів кафедр, співробітників, 
здобувачів освіти та інших осіб, які навчаються в університеті. 



з 

6. Здобувачам освіти, які проходять навчання (виробничу практику) на 
базах закладів охорони здоров'я дотримуватись додаткових протиепідемічних 
заходів, визначених цими закладами. 

7. Членам Штабу з оперативного реагування, за результатами щоденного 
моніторингу епідемічної ситуації, своєчасно вживати відповідні заходи з 
запобігання поширення гострої респіраторної хвороби СОУШ-19, спричиненої 
коронавірусом 8АК.8-Со-У-2. 

8. Директору Навчально-наукового медичного центру «Університетська 
клініка» Мальцеву А.В., головному лікарю клініки Науково-дослідного 
інституту гігієни праці та професійних захворювань Мельнику О.Г., директору 
Університетського стоматологічного центру Бірюковій М.М. забезпечити у 
підпорядкованих підрозділах суворе дотримання вимог санітарно-
епідеміологічних заходів відповідно до діючих нормативно-правових актів 
України та наказів ХНМУ. 

9. Відповідальність за виконання наказу покласти на деканів факультетів, 
директорів ННІ ПІГ ХНМУ Маракушина Д.І., ННІПО ХНМУ В'юна В.В., 
Медичного коледжу ХНМУ Лебединець Т.М, завідувачів кафедр, керівників 
структурних підрозділів, проректора з науково-педагогічної роботи 
Марковського В.Д., проректора з науково-педагогічної роботи Резуненка Ю.К., 
проректора з науково-педагогічної роботи Лещину І.В., проректора з наукової 
роботи М'ясоєдова В.В. 

10. Конт > залишаю за собою. 
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