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НАКАЗ 

«30» 11. 2018 року                               м. Вінниця                  № 154 

 

Про профілактичні заходи  

з попередження розповсюдження грипу  

та гострих респіраторних захворювань 

 

Відповідно до статті 27 Закону України «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення», статті 12 Закону України «Про захист 

населення від інфекційних хвороб», розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 23 травня 2018 року № 373 «Про уповноваження першого заступника 

Міністра охорони здоров’я на прийняття рішень про проведення обов’язкових 

профілактичних щеплень за епідемічними показаннями», наказу Міністерства 

охорони здоров’я України від 29 грудня 2016 року № 1422, яким затверджено 

Зміни до Методики розробки та впровадження медичних стандартів медичної 

допомоги на засадах доказової медицини, затвердженої наказом МОЗ України 

від 28 вересня 2012 року № 751, наказу Міністерства охорони здоров’я України 

від 16 вересня 2011 року № 595 «Про порядок проведення профілактичних 

щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних 

препаратів» (у редакції наказу МОЗ України від 11 серпня 2014 року № 551) та з 

метою профілактики грипу та гострих респіраторних захворювань серед 

студентів та співробітників університету, 

  

НАКАЗУЮ: 

1. Провести протиепідемічні та санітарно-просвітницькі заходи серед 

співробітників та студентів університету щодо попередження зараження 

грипом та гострими респіраторними захворюваннями, заходів особистої і 

громадської профілактики, необхідності своєчасного звернення за 

медичною допомогою, шкоди самолікування, обов’язковості проведення 

щеплень проти грипу. 

Керівники структурних підрозділів, декани факультетів  

та органи студентського самоврядування. 

                    Постійно 

 

2. Проректору з науково-педагогічної (лікувальної) роботи проф. Погорілому 

В.В., деканам та керівникам структурних підрозділів університету 

впродовж грудня 2018 р. створити умови для проведення профілактичних 

щеплень проти грипу серед співробітників університету, а також молоді, 

яка навчається (студенти, аспіранти) згідно чинного законодавства. 

 



3. Забезпечити в аудиторіях, учбових кімнатах, бібліотеці, кімнатах та 

приміщеннях гуртожитків, їдальні, спортивному залі університету 

проведення необхідних санітарно-гігієнічних заходів – провітрювання, 

вологе прибирання, (за можливістю, кварцювання). 

Керівники структурних підрозділів,  

проректор з АГЧ, директор бібліотеки,  

коменданти гуртожитків. 

                    Постійно 

 

4. Ввести, розпочинаючи з 01 грудня 2018 року до завершення 

екзаменаційної сесії, для співробітників університету, студентів, 

аспірантів, лікарів-інтернів «масочний режим» із своєчасною зміною масок 

(кожні 3 години). 

Керівники структурних підрозділів. 

              Постійно 

 

5. Заняття на клінічних кафедрах проводити лише в учбових кімнатах без 

курації хворих. 

Керівники структурних підрозділів.  

Завідувачі клінічних кафедр. 

 Постійно 

 

6. Наказ довести до професорсько-викладацького складу, студентів, 

аспірантів, лікарів-інтернів, допоміжного персоналу університету. 

 

Зав. канцелярії університету. Керівники структурних підрозділів. 

До 01 грудня 2018р. 

 

7. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-

педагогічної (лікувальної) роботи проф. Погорілого В.В.  

 

 

 

Ректор 

академік НАМН України                                                            проф. МОРОЗ 

В.М. 

 

 

Начальник юридичного відділу                                               СЕРГІЙЧУК С.Л. 

 


