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Про впровадження в університеті додаткових протиепідемічних заходів щодо 
запобігання можливого поширення коронавірусної хвороби СОУЮ-19 серед 
учасників навчального процесу 

У зв'язку з можливим поширенням захворюваності на коронавірусну 
хворобу СОУЮ-19, відповідно до Законів України «Про захист населення від 
інфекційних хвороб», «Про забезпечення санітарного та епідемічного 
благополуччя населення», відповідно до листа МОЗ України від 03.03.2020р. 
№22-04/6302/2-20, з метою недопущення виникнення та розповсюдження 
випадків захворювання на коронавірусну хворобу СОУЮ-19 серед учасників 
навчального процесу 

НАКАЗУЮ: 

1 Призупинити з 10.03.2020 року до покращення стану епідемічної 
ситуації в Україні та світі: 

1.1 проведення масових заходів освітнього, наукового, соціального, 
спортивного та мистецько-розважального характеру в університеті та його 
структурних підрозділах; 

1.2 направлення у закордонні відрядження співробітників та осіб, які 
навчаються в університеті; 

1.3 видачу запрошень та прийом в ХНМУ іноземних делегацій, груп, 
окремих іноземних громадян. 

2 Деканам факультетів, директору Навчально-наукового інституту з 
підготовки іноземних громадян ХНМУ Маракушину Д.І., директору 
Навчально-наукового інституту післядипломної освіти ХНМУ В'юну В.В., 
директору Медичного коледжу ХНМУ Лебединець Т.М: 

2.1 Допускати до занять перехворілих на гостру респіраторну вірусну 
інфекцію тільки після пред'явлення виписки КНП ХОР «Обласна клінічна 
інфекційна лікарня» або довідки від сімейного лікаря. 

2.2 Активізувати проведення санітарно-освітньої роботи серед осіб, які 
навчаються в університеті, щодо необхідності звернення за медичною 
допомогою при наявності симптомів на гостру респіраторну вірусну інфекцію 
та дотримання стандартних рекомендацій для профілактики захворювання на 
коронавірусну хворобу СОУЮ-19; 



2.3 Організувати зустрічі осіб, які навчаються в університеті з фахівцями 
- інфекціоністами та епідеміологами для проведення інформаційної кампанії 
щодо особистої гігієни та профілактики захворюваності на коронавірусну 
хворобу СОУШ-І9. 

2.4 Розмістити на дошках оголошень інформаційні листівки з 
рекомендаціями щодо профілактики вірусних захворювань; 

2.5 Довести наказ до відома завідувачів кафедр, викладачів та студентів. 

З Викладачам університету: 
3.1 Обов'язково перед початком занять проводити опитування студентів 

на наявність у них ознак на гостру респіраторну вірусну інфекцію; 
3.2 Не допускати випадків присутності на заняттях студентів з ознаками 

гострих респіраторних вірусних захворювань; 
3.3 У разі виявлення хворих, направляти їх до Пункту охорони здоров'я 

ХНМУ. 

4. Завідувачам кафедр університету: 
4.1 Забезпечити постійну наявність та належне використання засобів 

гігієни (мила, паперових рушників, антисептиків для рук тощо) у приміщеннях 
кафедр. 

4.2 Забезпечити дотримання санітарно-гігієнічних вимог щодо 
провітрювання приміщень та вологого прибирання (регулярно проводити 
прибирання на робочому місці викладачів та студентів: очищати поверхні, 
стільниці та дверні ручки) із використанням дезінфікуючих засобів. 

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

5.1 Забезпечити проведення частого вологого прибирання та 
провітрювання приміщень; 

5.2 Негайно ізолювати хворих з ознаками на гостру респіраторну вірусну 
інфекцію до прийняття рішення про необхідність їх госпіталізації; 

5.3 Терміново інформувати деканів факультетів про наявність хворих з 
ознаками гострої респіраторної вірусної інфекції. 

5.4 Розмістити на дошках оголошень інформаційні листівки з 
рекомендаціями щодо профілактики вірусних захворювань. 

6. Проректору з адміністративно-господарської роботи Залевському Б.А.: 
6.1 Розрахувати необхідну потребу та, у разі необхідності, 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. 

6.2 Забезпечити контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог 
щодо прибирання із використанням дезінфікуючих засобів та провітрювання 
приміщень учбових корпусів та гуртожитків університету. 



з 
7 Директору Навчально-наукового медичного комплексу 

«Університетська клініка» ХНМУ Мальцеву А.В., головному лікарю клініки 
Науково-дослідного інституту гігієни праці та професійних захворювань 
ХНМУ Мельнику О.Г., директору Університетського стоматологічного центру 
ХНМУ Бірюковій М.М.: 

7.1 Забезпечити в підпорядкованих підрозділах додержання стандартів 
надання медичної допомоги, затверджених наказом МОЗ України від 
25.02.2020 № 552 «Про затвердження та впровадження стандартів медичної 
допомоги при короновірусній хворобі 2019 (СОУГО-19)»; 

7.2 Розмістити на дошках оголошень в поліклінічних та стаціонарних 
відділеннях інформаційні листівки з рекомендаціями щодо профілактики 
вірусних захворювань. 

8 Лікарю пункту охорони здоров'я університету Сушецькій А.С.: 
8.1 У випадку звернення по допомогу осіб з ознаками респіраторного 

захворювання здійснювати ретельний збір епідемічного анамнезу щодо 
перебування впродовж 14 днів у країнах, де реєструються випадки нової 
коронавірусної хвороби та можливого контакту з хворими. 

8.2 Забезпечити негайну ізоляцію з подальшим транспортуванням 
спеціалізованими бригадами екстреної медичної допомоги до госпітальної бази. 

8.3 Провести з медичним персоналом пункту охорони здоров'я 
університету навчання щодо використання засобів індивідуального захисту та 
реагування на випадки виявлення коронавірусної хвороби СОУЮ-19. 

9 Проректору з науково-педагогічної роботи Резуненку Ю.К. терміново 
інформувати про випадки захворювань в університеті з підозрою на 
коронавірусну хворобу СОУЮ-19 ДУ «Харківський лабораторний центр МОЗ 
України». 

10 Проректору з науково-педагогічної роботи Летіку І.В.: 
10.1 Забезпечити публікацію необхідних матеріалів щодо профілактики 

зараження новим коронавірусом СОУГО-2019 на офіційному сайті ХНМУ та в 
газеті «Медичний університет». 

10.2 Організувати тиражування листівок із питань профілактики 
інфекційних захворювань, розроблених Центром громадського здоров'я МОЗ 
України та розміщення їх у приміщеннях гуртожитків та навчальних корпусів 
університету. 

11. Проректору з науково-педагогічної роботи Марковському В.Д. та 
в.о. проректора з науково-педагогічної роботи Лещиній І.В. забезпечити з 
05.03.2020 зміну місця проведення занять співробітниками кафедр інфекційних 
та дитячих інфекційних хвороб з їх клінічних баз - КНП ХОР «Обласна клінічна 
інфекційна лікарня» та КНП ХОР «Обласна клінічна дитяча інфекційна 
лікарня» на навчальні приміщення, що розташовані в учбових корпусах 
університету за адресою: проспект Науки,4, до покращення стану епідемічної 
ситуації. 



12 Директору Навчально-наукового інституту якості освіти 
Завгородньому І.В., директору наукової бібліотеки Киричок І.В., завідувачу 
підготовчим відділенням іноземних громадян Марущенку О. А., 
відповідальному секретарю приймальної комісії Головачовій В.О. надати 
приміщення для проведення співробітниками кафедр інфекційних та дитячих 
інфекційних хвороб занять зі студентами. 

13 Начальнику навчально-методичного відділу Прудіус В.М. підготувати 
розклад проведення занять співробітниками кафедр інфекційних та дитячих 
інфекційних хвороб, з урахуванням часу та наявних навчальних приміщень, 
довести до відома деканів факультетів про зміну місця проведення занять. 

14 Завідувачу кафедри інфекційних хвороб Юрко К.В., завідувачу 
кафедри дитячих інфекційних хвороб Кузнецову С.В. забезпечити проведення 
занять в тимчасово наданих приміщеннях з дотриманням вимог навчального 
процесу. 

15 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, Студмістечка Гелету О.В., 
ННМК «УК» ХНМУ Мальцева А.В., УСЦ ХНМУ Бірюкову М.М., головного 
лікаря клініки НДІ ГП та ПЗ ХНМУ Мельника О.Г., завідувачів кафедр, 
проректора з науково-педагогічної роботи Марковського В.Д., проректора з 
науково-педагогічної роботи Резуненка Ю.К., проректора з адміністративно-
господарської роботи Залевського Б.А., в.о. проректора з науково-педагогічної 
роботи Лещину І.В. 

7 Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

Ректо О Р И Г І Н А Л 
П І Д П И С А Н О 

В.А. Капустник 


