
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАКАЗ

££< 0<f, м- Запоріжжя

Про посилення протиепідемічних заходів,
спрямованих на запобігання поширенню
COVID-19 під час воєнного стану

Відповідно до Указу Президента України від 12.08.2022 №7664 «Про 
продовження строку дії воєнного стану в Україні», на виконання постанов 
Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 1236 «Про встановлення карантину та 
запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 25.03.2020 №338 «Про переведення єдиної державної 
системи цивільного захисту в режим надзвичайної ситуації» (зі змінами), з 
метою профілактики коронавірусної інфекції на території університету 

НАКАЗУЮ:

1. Голові Оперативному штабу з попередження занесення і поширення на 
території університету випадків захворювань, спричинених новим 
коронавірусом, АВРАМЕНКУ М.О. посилити контроль за виконанням членами 
штабу функціональних обов’язків за відповідними напрямками роботи.

2. Деканам факультетів, завідувачам кафедр, керівникам структурних 
підрозділів:

2.1. забезпечити моніторинг стану здоров’я працівників шляхом запису 
даних в журналі довільної форми, рекомендувати перебування на робочих місцях 
в засобах індивідуального захисту, що закривають ніс і рот, дотримання 
соціальної дистанції не менше як 1,5 метри;

2.2. надавати відділу з організації лікувально-діагностичної роботи 
клінічних кафедр інформацію щодо захворювання на COVID-19 працівників за 
телефоном 236-22-53;

2.3. забезпечити чітке дотримання Алгоритму дій у разі захворювання 
учасника освітнього процесу на COVID-19, що затверджений розпорядженням 
від 07.10.2020 №19;

2.4. проводити у приміщенні, де знаходився хворий співробітник, 
провітрювання та дезінфекцію поверхонь поза графіком;

2.5. проводити роз’яснювальну роботу з персоналом та здобувачами освіти 
щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення 
симптомів коронавірусної хвороби серед учасників освітнього процесу;



2.6. до 06 вересня 2022 року надати відділу з організації лікувально- 
діагностичної роботи клінічних кафедр на ел. адресу lech-r@zsmu.zp.ua 
Персоніфіковані дані по плануванню щеплень від COVID-19 працівників, які 
виявили бажання отримати першу або другу бустерну дозу, згідно таблиці, що 
додається;

2.7. після отримання бустерної дози вакцини надати копію сертифікату про 
вакцинацію до відділу з організації лікувально-діагностичної роботи клінічних 
кафедр.

3. Керівнику Центру медичної реабілітації та профілактики ННМЦ 
«Університетська клініка» ВОЛОХ Н.Г. забезпечити:

3.1. надання медичної допомоги працівникам і особам, які мешкають в 
гуртожитках;

3.2. прийом хворих з ознаками гострого респіраторного захворювання в 
окремо виділеному приміщенні Центру медичними працівниками в засобах 
індивідуального захисту;

3.3. обстеження осіб з підозрою на COVID-19 на базі Центру шляхом 
проведення швидких тестів на визначення антигену SARS-CoV-2, забору 
біологічного матеріалу для ПЛР-тестів і транспортування до ПЛР-лабораторії 
ННМЛЦ ЗДМУ;

3.4 у разі виявлення COVID-19 в легкій формі у особи, яка мешкає в 
гуртожитку та не потребує госпіталізації, забезпечити ізоляцію та спостереження 
за нею;

3.5. самоізоляцію осіб, які мали контакт з пацієнтом, зазначеним в п.3.4, 
крім осіб, що отримали повний курс вакцинації, які перехворіли на COVID-19 
протягом останніх 6 місяців (з документальним підтвердженням) за відсутності 
у них симптомів хвороби;

3.6. реалізацію вимог розпорядження ректора від 30.06.2022 №16 «Про 
медичний супровід внутрішньо переміщених осіб на території університету», 
звернувши особливу увагу на укладання або переукладання декларацій на 
медичне обслуговування і вакцинацію згідно з Національним календарем 
профілактичних щеплень і від COVID-19.

4. Керівнику відділу з організації лікувально-діагностичної роботи 
клінічних кафедр ПЕТРОВСЬКІИ О.Д. забезпечити постійне оновлення банку 
сертифікатів вакцинації працівників кафедр і структурних підрозділів 
університету.

5. Помічнику ректора БАРАНОВЫ Н.В.:
5.1. контролювати надання медичної допомоги працівниками Центру 

медичної реабілітації та профілактики;
5.2. забезпечити роботу ПЛР-лабораторії ННМЛЦ ЗДМУ;
5.3. продовжити роботу Координаційного комунікаційного центру з 

питань вакцинації співробітників і студентів університету.
6. Проректору з АГР КОЗАКУ А.А.:
6.1. забезпечити регулярне проведення дезінфекції приміщень з 

використанням дезінфекційних засобів, провітрювання приміщень в навчальних 
корпусах і гуртожитках;
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6.2. забезпечити необхідні умови для дотримання працівниками особистої 
гігієни (рукомийники, електросушарки для рук, антисептичні засоби для 
обробки рук);

6.3. забезпечити готовність ізоляторів до прийому осіб з підозрою на 
інфікування або з підтвердженим діагнозом захворювання на COVID-19 у легкій 
формі за умови, що особа не потребує госпіталізації, контактних з ними;

6.4. обмежити відвідування гуртожитків ЗДМУ особами, які в них не 
мешкають.

7. Декану факультету післядипломної освіти проф. РЯБОКОНЮ Ю.Ю. 
залучити лікарів-інтернів до проведення термометрії та опитування осіб, які 
мешкають в гуртожитках університету.

8. Деканам факультетів спільно з Студентською радою здійснити заходи 
щодо покращення охвату вакцинацією від коронавірусної інфекції студентів 
університету.

9. Заступнику ректора з перспективного розвитку ЮШКОВУ П.О. 
посилити контроль щодо доступу на територію університетського містечка після 
проходження термометрії (осіб з температурою вище 37° С не допускати).

10. Керівнику служби громадського харчування БОБРІКОВІЙ Г.А. 
перейти на харчування працівників за адресною доставкою на винос.

11. Керівнику відділу діловодства КРЕМЕЖНІЙ І.С. довести даний наказ 
до відома деканів факультетів, завідувачів кафедр і керівників структурних 
підрозділів.

12. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого проректора 
АВРАМЕНКА М.О.

Ректор ЗДМУ
професор

Перший проректор
Проректор з НП та навчальної роботи 
Проректор з НП роботи 
Начальник юридичного відділу

Наказ підготувала: 
Помічник ректора

Ю.М. Колесник

М.О. Авраменко 
С.А. Моргунцова
B. А. Візір
C. В. Скріпкін

Н.В. Баранова
Ґ\



ЄРДПОУ 02010741 Назва закладу Запорізький державний медичний університет

Адреса закладу : м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 26 Керівник закладу, контактний номер: Колесник Ю.М., 224-64-69
заповнюється під час проведення 

вакцинальної сесії

Назва підрозділа ПІБ та телефон відповідального в закладі за організацію: Баранова Н.В., 236-22-53
Дані про щеплення під час

вакцинації

№ п/п П.І.Б Адреса номер мобільного 
телефону Вік Дата народження

спеціальність (лікар,
викладач/середній медперсонал/ 
інший персонал

Чи готові
вакцинуватис
ь
так/ні

дата
введення 1 
бустери ої

дози

дата
введення 2 
бустерної

дози

Причини
відсутностиі

щеплення

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

вересень жовтень


