
Про заходи щодо недопущення 
занесення і поширення на території 
університету захворювань, спричи
нених коронавірусом 2019-пСоУ

Згідно зі статтями 6, 11 Закону України «Про захист населення від інфекційних 
хвороб» та наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.01.2020 №185 «Про 
заходи щодо недопущення занесення і поширення на території України випадків 
захворювань, спричинених новим коронавірусом, виявленим у місті Ухань (провінція 
Хубей, Китай)», з метою недопущення занесення і поширення на території університету 
випадків захворювань, спричинених новим коронавірусом

НАКАЗУЮ:

1. Утворити і затвердити склад оперативного штабу щодо недопущення занесення і 
поширення на території університету випадків захворювань, спричинених новим 
коронавірусом (Додаток 1).

2. Проректору з науково-педагогічної роботи Візіру В.А., проректору з АГР Козаку 
А.А., помічнику ректора Барановій Н.В.:

2.1. забезпечити виготовлення і поширення інформаційних матеріалів щодо 
профілактики вірусних інфекцій на території університету, своєчасного звернення за 
медичною допомогою у разі появи ознак захворювання та виконання рекомендацій лікарів;

2.2. поширити інформаційні матеріали серед студентів і співробітників;

2.3. забезпечити працівників гуртожитків, навчальних корпусів і медичних 
співробітників центру медичної реабілітації і профілактики засобами індивідуального 
захисту органів дихання;

2.4. забезпечити регулярне проведення дезінфекції приміщень з використанням 
дезінфекційних засобів, провітрювання приміщень в навчальних корпусах і гуртожитках;

2.5. здійснити підготовку приміщень для тимчасової ізоляції осіб, що відповідають 
визначенню випадку 2019-пСоУ;

2.6. спільно з Студентською радою організувати проведення санітарно-просвітницької 
роботи на університетському радіо «Пульс».



3. Проректору з АГР Козаку А.А.:

3.1. спільно з комендантами навчальних корпусів і гуртожитків забезпечити 
організацію робочих місць для проведення термометрії всім учасникам освітнього процесу;

3.2. взяти під особистий контроль виконання у повному обсязі вимог 
протиепідемічного режиму в підрозділах і гуртожитках університету;

3.3. заборонити відвідування гуртожитків ЗДМУ особам, які в них не мешкають;

4. Заступнику ректора з економічних питань Гончару В.К.:

4.1. вирішити питання фінансування профілактичних і протиепідемічних заходів та 
робіт, спрямованих на недопущення занесення і поширення на території університету 
захворювань, спричинених коронавірусом 2019-пСоУ;

4.2. провести розрахунки та поповнення необхідного запасу медикаментів, у першу 
чергу противірусних препаратів, засобів медичного призначення та захисту органів дихання, 
дезінфекційних засобів тощо.

5. Завідувачкам кафедр інфекційних хвороб проф. Рябоконь О.В. та дитячих 
інфекційних хвороб проф. Усачовій О.В.:

5.1. забезпечити щоденне чергування науково-педагогічних працівників кафедр на 
базі Центру медичної реабілітації та профілактики згідно з графіком (Додаток 2);

5.2. провести протягом трьох днів навчання медичного персоналу з питань 
дотримання вимог протиепідемічного режиму, біологічної безпеки та біологічного захисту 
при виявленні особи, що відповідає визначенню випадку 2019-пСоУ;

5.3. організувати спільно з керівником міжкафедрального тренінгового центру 
Романовою К.Б. інструктаж студентів, залучених до чергувань в навчальних корпусах і 
гуртожитках, методиці термометрії та алгоритму дій при виявленні особи, що відповідає 
визначеному випадку 2019-пСоУ;

5.4. забезпечити негайну ізоляцію у місці виявлення особи, що відповідає 
визначеному випадку 2019-пСоУ, з подальшою евакуацією (транспортуванням) і 
госпіталізацією до КУ «Обласна інфекційна клінічна лікарня» ЗОР з дотриманням вимог 
протиепідемічного режиму;

5.5. забезпечити негайне інформування державної установи «Запорізький обласний 
лабораторний центр МОЗ України» про виявлення особи, що відповідає визначенню випадку 
2019-пСоУ.

6. Проректору з науково-педагогічної та навчальної роботи доц. Моргунцовій С.А. 
розглянути питання щодо читання лекцій у веб-форматі та онлайн, передбачивши попереднє 
проведення ряду заходів:

6.1. спільно з навчальним відділом провести збір, опрацювання списку лекторів та 
модераторів онлайн лекцій на період до 01.05.2020 р. Подати на затвердження графік 
читання лекцій за схемою: лектор, модератор, технічний працівник з підключення, час



проведення, місце підключення лектора за узгодженням із завідувачем кафедри МФІНТ 
проф. Рижовим О.А.

6.2. спільно з завідувачем кафедри МФІНТ проф. Рижовим О.А. провести навчання 
лекторів та модераторів;

6.3. спільно з навчально-методичним відділом провести аналіз забезпечення 
електронних ресурсів лекційним матеріалом на весняний семестр 2019-2020 н.р.;

6.4. спільно з завідувачами кафедр університету забезпечити читання лекцій у 
режимі онлайн;

6.5. спільно з завідувачем кафедри МФІНТ проф. Рижовим О.А. забезпечити 
навчання студентів методиці онлайн (підключення, проходження опитування та ін.);

6.6. спільно з провідним інженером ЦКТ Притулою В.А. забезпечити технічний 
супровід з підготовки та читання онлайн лекцій за узгодження із завідувачем кафедри 
МФІНТ проф. Рижовим О.А.

7. В.о. декана І медичного факультету доц. Василенку Г.В., декану II медичного 
факультету доц. Полковнікову Ю.Ф.:

7.1. спільно з Студентською радою скласти графіки чергувань студентів 5 курсу в 
навчальних корпусах і гуртожитках для проведення термометрії всіх учасників освітнього 
процесу, зарахувавши залученим як лікарську практику;

7.2. при виявленні підвищеної температури негайно сповістити чергового 
співробітника кафедр інфекційних або дитячих інфекційних хвороб.

8. Директору бібліотеки Карпенко Т.В. у разі тимчасового припинення роботи 
бібліотеки забезпечити віддалений доступ до переданих кафедрами електронних версій 
навчальних матеріалів через Репозитарій ЗДМУ, Електронний каталог бібліотеки та фонд 
електронних документів за посиланнями: ЬИр:/М5расе.г5ши.егіи.иа/?1оса1е=ик.
http://librarv.zsmu.edu.ua/cgi/irbis64r 14/саіігЬІ5 64,ехе?ЬЫО=&С21 СОМ=Р&І21 РВЫ=г8МЦЬ&Р21 РВТЧ^гВІУШ 
Ь&Б21 СЫЯ=20&г21 ІР=:
http://librarv.zsmu.edu.ua/cgi/irbis64r 14/саіігЬІ8 64,ехе?ЬЫО^&С21 СОМ=Р&І21 РВК'=ЕРгМЦ&Р21 РВМ=ЕР7 
МЦ&821 РМТ=&821 А1Х=&г21 ІР=&Я21 €N11=20

9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Ректор університету, професор 
УЗГОДЖЕНО:
Перший проректор
Проректор з науково-педагогічної роботи
Проректор з науково-педагогічної 
та навчальної роботи
Проректор з АГР

Заступник ректора з економічних питань 
Помічник ректора

Ю.М. Колесник

Авраменко 
В.А. Візір

У  С.А. Моргунцова
A. А. Козак

B. К. Гончар 
Н.В. Баранова

http://librarv.zsmu.edu.ua/cgi/irbis64r_14/%d1%81%d0%b0%d1%96%d1%96%d0%b3%d0%ac%d0%865_64,%d0%b5%d1%85%d0%b5?%d0%ac%d0%ab%d0%9e=&%d0%a121_%d0%a1%d0%9e%d0%9c=%d0%a0&%d0%8621_%d0%a0%d0%92%d0%ab=%d0%b38%d0%9c%d0%a6%d0%ac&%d0%a021_%d0%a0%d0%92%d0%a2%d0%a7%5e%d0%b3%d0%92%d0%86%d0%a3%d0%a8
http://librarv.zsmu.edu.ua/cgi/irbis64r_14/%d1%81%d0%b0%d1%96%d1%96%d0%b3%d0%ac%d0%868_64,%d0%b5%d1%85%d0%b5?%d0%ac%d0%ab%d0%9e%5e&%d0%a121_%d0%a1%d0%9e%d0%9c=%d0%a0&%d0%8621_%d0%a0%d0%92%d0%9a'=%d0%95%d0%a0%d0%b3%d0%9c%d0%a6&%d0%a021_%d0%a0%d0%92%d0%9c=%d0%95%d0%a07


Додаток 1

Наказ З ДМУ

ВІД 6Р, <РЗ /6ҐҐ

Склад

оперативного штабу щодо недопущення занесення і поширення на території 
університету випадків захворювань, спричинених новим коронавірусом.

Ректор університету, професор Ю.М. Колесник

Перший проректор М.О. Авраменко

Проректор з науково-педагогічної роботи В.А. Візір

Проректор з АГР А.А. Козак

Помічник ректора Н.В. Баранова

Завідувач кафедри інфекційних хвороб О.В. Рябоконь

Завідувач кафедри дитячих 
інфекційних хвороб О.В. Усачова

Керівник Центру медичної реабілітації 
та профілактики Університетської клініки Волох Н.Г.

Лікар -  терапевт Центру медичної реабілітації 
та профілактики Університетської клініки Шукало Г.О.

Лікар -  терапевт Центру медичної реабілітації 
та профілактики Університетської клініки Куваніна О.Г.



Додаток 2

Наказ З ДМУ

від &МО № 6 ? /

ГРАФІК

чергування співробітників кафедр інфекційних хвороб та дитячих 
інфекційних хвороб в Центрі медичної реабілітації та профілактики

12.03.20 -  доц. Савельев В.Г.

13.03.20 -  ас. Калашник К.В.

16.03.20 -  ас. Хелемендик А.Б.

17.03.20 -  ас. Дралова О.А.

18.03.20 -  доц. Пахольчук Т.М.

19.03.20 -  доц. Конакова О.В. 

20.03.20. -  ас. Сіліна Є.А.

23.03.20 -  доц. Оніщенко Т.Є.


