
УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

НАКАЗ 

о М Ж Ш О Харків № Л ' У - і т ^ 

Про посилення протиепідемічних 
заходів та забезпечення 
безперебійної роботи служб ХНМУ 
в умовах дії карантинного режиму 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020р. 
№ 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу 
СОУГО-19» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16.03.2020р. 
№ 215), наказу Міністерства охорони здоров'я України від 17.03.2020р. №672 
«Про організацію роботи апарату Міністерства охорони здоров'я України, 
підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління, на 
період дії карантину», листів Міністерства охорони здоров'я України від 
03.03.2020р № 22-04/6302/2-20, від 12.03.2020р. № 22-04/7148/2-20, з метою 
своєчасного реагування та вжиття відповідних заходів запобігання поширення 
гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом 
§АК.8-Со-У-2 

НАКАЗУЮ: 

1 Посилити протиепідемічні заходи в Харківському національному 
медичному університеті (далі - ХНМУ) шляхом введення з 23 березня 2020р. 
на період дії карантину масочного режиму. 

2. Проректору з науково-педагогічної роботи Резуненку Ю.К. спільно з 
проректором з адміністративно-господарської роботи Залевським Б.А. 
організувати при вході до корпусів університету (в т.ч. гуртожитків) санітарну 
обробку дезінфікуючими засобами рук працівників, які виконують свої 
посадові обов'язки безпосередньо на робочих місцях; 

3. Проректору з адміністративно-господарської роботи Залевському Б.А.: 
3.1. забезпечити чергових на пропускних пунктах корпусів університету (в 

т.ч. гуртожитків), засобами індивідуального захисту - одноразовими масками 
медичними; 

3.2. припинити доступ до будівель ХНМУ осіб, які не є співробітниками 
університету; 



3.3. 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 карантинного 
режиму. 

4. Створити під моїм головуванням Штаб ХНМУ з оперативного 
реагування на зміни ситуації щодо поширення гострої респіраторної хвороби 
СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-Со-У-2 (далі - штаб з 
оперативного реагування), у складі: 

Заступники голови штабу: 
Резуненко Ю.К., проректор з науково-педагогічної роботи; 
М'ясоєдов В.В., проректор з наукової роботи; 
Секретар штабу: Бєлєвцова Я.С., помічник ректора 
Члени штабу: 
Марковський В.Д., проректор з науково-педагогічної роботи; 
Летік І.В., проректор з науково-педагогічної роботи; 
Лещина І.В., в.о.проректора з науково-педагогічної роботи; 
Залевський Б.А., проректор з адміністративно-господарської роботи; 
Олентьєв Р.В., начальник відділу кадрів; 
Захаревич В.М. - провідний редактор служби з інформаційного 

забезпечення редакційно-видавничого відділу. 
5. Членам Штабу з оперативного реагування, за результатами щоденного 

моніторингу епідемічної ситуації, своєчасно вживати відповідні заходи з 
запобігання поширення гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом 8АК8-Со-У-2. 

6 Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
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