
 

МОЗ УКРАЇНИ 

Вінницький національний медичний університет 

ім. М.І. Пирогова 

 

НАКАЗ 

04.03.2020р.  № 41 

 

Про виконання рішення  

оперативного штабу  

 
 

У зв’язку з високою захворюваністю на грип,  гострі респіраторні 

захворювання  та COVID – 19 в Україні та на виконання рішення оперативного 

штабу від  04.03.2020 року   

 НАКАЗУЮ: 

 

1. Призначити відповідальними за дотримання вимог виконання 

співробітниками та студентами університету протиепідемічних заходів 

щодо попередження захворюваності на  грип,  COVID – 19 та гостримі 

респіраторні захворювання:   

морфологічний корпус – проф. Школьнікова В.С., декан мед. факультету 

№2; 

новий корпус – доц. Бобрука В.П., декана  фармацевтичного факультету; 

навчальний корпус№ 2 – проф. Василенко Г.Л., декана підготовчого 

факультету для іноземних громадян;  

спортивний комплекс – проф. Сарафинюк Л.А., зав. кафедри фіз. 

виховання та ЛФК; 

студентські гуртожитки - коменданти гуртожитків.  

 

2.  Деканам медичного факультету № 1 та № 2, фармацевтичного 

факультету, декану  по роботі з іноземними студентами, організувати 

щоденний покімнатний обхід студентів на предмет виявлення у них ознак 

грипу,  COVID – 19 та гострих респіраторних захворювань з послідуючим 

прийняттям відповідних санітарно – протиепідемічних дій.  

                                                                       Відповідальні: проф. Шевчук Ю.Г.,    



                                                                                          проф. Школьнікову В.С.,                       

доц. Бобрук В.П., 

 доц. Федорченко О. В. 

  

3.  Проректору з адміністративно - господарської роботи, голові 

студентського самоврядування,  комендантам студентських гуртожитків 

забезпечити сурове дотримання  вимог протиепідемічного режиму.  

Терміном на 3(три) місяці  заборонити вхід в гуртожитки сторонніх осіб та 

відвідувачів.   

Відповідальні: проректор АГР – Власов О.І,.  

 голова студентського самоврядування - Єфименко О.Ю, коменданти 

студентських гуртожитків. 

 

4. Проректорам з лікувальної та наукової роботи  створити бригади з числа 

викладачів клінічних кафедр,  аспірантів,  лікарів – інтернів, у разі 

необхідності, залучити їх   до роботи в органах охорони здоров’я у якості 

дільничних лікарів (за згодою). 

     Відповідальні: проректори  

проф. Погорілий В.В., проф. Власенко О.В.,  

                                           

5. В кожному гуртожитку налагодити роботу медичних  ізоляторів. 

     Відповідальні: проректор з АГР, 

 коменданти гуртожитків. 

6. На період 3- х місяців з дня підписання наказу відмінити масові заходи 

студентів, професорсько - викладацького складу, проведення конференцій, 

з’їздів  до окремого розпорядження. 

Відповідальні: проректори: 

 проф. Власенко О.В., 

  проф. Гумінський Ю.Й. 

 

7. Заборонити відрядження студентів, професорсько – викладацького 

складу, допоміжного персоналу в інші міста України та закордонні 

відрядження у незалежності від країни перебування до окремого 

розпорядження. 

                                                                      Відповідальні: проректори:                

проф. Власенко О.В., проф. Гумінський Ю.Й., 

 д.мед.н. Заїка С.В., проф. Погорілий В.В.  

 



8. Придбати дистанційні термометри та проводити термометрію осіб, які 

перебувають у навчальних приміщеннях університету. Встановити для 

користування кулери з спиртовмісними розчинами. 

                                                       Відповідальні: 

головний бухгалтер– Вакар О.П.,  

                                                                            проректор з АГР– Власов О.І. 

 

9.У разі поширення захворюваності на COVID – 19 – відмінити лекції для 

студентів та перевести навчання в online - режим. 

 Відповідальний: проректор  

з навчальної роботи  - проф. Гумінський Ю.Й. 

 

10.  Керівнику служби охорони праці  розробити інструкцію щодо 

проведення поточної дезінфекції приміщень, обладнання у кожному 

підрозділі.  

Відповідальна: 

Ялуніна Н.О. 

11. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з лікувальної 

роботи  проф. Погорілого В.В.  

 

 

 

РЕКТОР                                                      Василь МОРОЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


