
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАКАЗ

12.03.2020 м. Запоріжжя № 127

Про внесення змін до наказу
від 10.03.2020 № 121
«Про заходи щодо недопущення
занесення і поширення на території
університету захворювань,
спричинених коронавірусом 2019-nCoV»

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. № 
211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19", 
листа МОН України від 11.03.2020 р. № 1/9-154 та рекомендацій органів місцевого 
самоврядування, з метою недопущення розповсюдження коронавірусу в 
Університеті,

НАКАЗУЮ:
1. Створити оперативний штаб по забезпеченню контролю захворюваності 

на інфекційні хвороби серед співробітників та здобувачів освіти ЗДМУ у складі:
голова штабу - проректор з науково-педагогічної роботи, професор - Візір

В.А.;
заступники голови штабу:
голова профспілкового комітету, професор - Панасенко О.І.; 
заступник ректора з перспективного розвитку - Юшков П.О.; 
проректор з АГР - Козак А.А.; ,
завідувач кафедри загальної гігієни та екології - Севальнєв А.І.; 
члени штабу:
помічник ректора - Баранова Н.В.; 
в.о. декана І медичного факультету - Василенко Г.В.; 
декан II медичного факультету - Полковніков Ю.Ф.; 
в.о. декана III медичного факультету - Малахова С.М.; 
декан І фармацевтичного факультету - Кремзер О.А.; 
декан II фармацевтичного факультету - Пряхін О.Р.; 
декан І міжнародного факультету - Дочинець Д.І.; 
в.о. декана II міжнародного факультету - Чугін С.В.; 
декан ФПО - Рябоконь Ю.Ю.;
директор Медичного фахового коледжу ЗДМУ - Гужов О.О.; 
в.о. директора ННМЦ «Університетська клініка» - Демченко А.В.; 
голова студ.ради - Турчиненко В.В.



2. Оперативному штабу:
2.1. не допускати до відвідування закладу студентів і співробітників з 

ознаками вірусного, інфекційного чи респіраторного захворювань;
2.2. щоденно, не пізніше 16:30, звітувати мені про наявність хворих та 

групи ризику.
3. Проректору з АГР Козаку А.А.:
3.1. зобов’язати комендантів навчальних корпусів та завідувачів 

гуртожитків забезпечити дотримання посиленого санітарно-епідеміологічного 
режиму;

3.2. зобов’язати завідувачів гуртожитків забезпечити заборону на 
відвідування сторонніми особами гуртожитків Університету на період 
карантину;

3.3. посилити дезінфекційний режим (проведення вологих прибирань з 
використанням дезінфікуючих засобів в місцях спільного користування, 
корпусах, гуртожитках).

4. Заступнику ректора з перспективного розвитку Юшкову П.О. 
забезпечити обмеження перебування сторонніх осіб на території університету, 
коледжу, посилити контроль за збереженням майна університету.

5. Декану ФПО Рябоконю Ю.Ю:
5.1. забезпечити чергування лікарів-інтернів в гуртожитках університету;
5.2. при виявленні особи з вірусними, респіраторними чи інфекційними 

симптомами її направляти на огляд в Центр медичної реабілітації та 
профілактики.

6. В.о. директора ННМЦ «Університетська клініка» Демченко А.В. 
впровадити протиепідемічні заходи відповідно до Порядку організації 
проведення епідемічного нагляду за грипом та гострими респіраторними 
вірусними інфекціями, вжити заходів з готовності в міжепідемічний період і 
реагування під час епідемічного сезону захворюваності на грип та ГРВІ, що 
затверджений наказом МОЗ України від 17.05.2019 № 1126.

7. Викладачам, в яких заплановано відрядження на період карантину, 
здійснити додаткове його узгодження з першим проректором.

8. Керівнику відділу діловодства Кремежній І.С. довести наказ до відома
осіб, яких він стосується. 1

9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою .

Ректор, професор Ю.М. Колесник
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