УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАКАЗ
/V'.

Харків

№

У

Про заходи з забезпечення виконання
наказу МОЗ України від 04.10.2021р.
№2153
З метою додержання вимог нормативно-правових актів з питань
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2 та забезпечення
епідемічного благополуччя, відповідно до статті 10 Закону України «Основи
законодавства України про охорону здоров’я», статті 12 Закону України «Про
захист населення від інфекційних хвороб», наказу МОЗ України від
16.09.2011р. № 595 (у редакції наказу МОЗ України від 11.08.2014р. №551)
«Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль
якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів», на виконання наказу
МОЗ України від 04.10.2021р. № 2153 «Про затвердження Переліку професій,
виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим
профілактичним щепленням», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
07.10.2021 року за № 1306/36928
НАКАЗУЮ:
1.Оголосити співробітникам університету наказ МОЗ України від
04.10.2021р. № 2153 «Про затвердження Переліку професій, виробництв та
організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним
щепленням», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.10.2021 року
за № 1306/36928 (далі - наказ МОЗ України від 04.10.2021р. № 2153), що
набирає чинності 08.11.2021 року.
2. Проректору з науково-педагогічної роботи Резуненку Ю.К.:
2.1. Посилити роз’яснювальну роботу серед працівників університету'
щодо обов'язковості профілактичного щеплення проти гострої респіраторної
хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АІ18-СоУ-2, на період дії
карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, для працівників
закладів вищої освіти (у разі відсутності абсолютних протипоказань до
проведення профілактичних щеплень);
2.2. максимально сприяти у забезпеченні можливості вакцинації вії
СОУШ-19 співробітників університету;
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2.3.
забезпечити збір інформації щодо наявності у співробітників
університету сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2 або
довідки про наявність абсолютних протипоказань до проведення
профілактичних щеплень;
Термін виконання: до 05.11.2021р.
2.4.
Інформацію щодо виконання п.2.3. цього наказу надавати ректору
щопонеділка.
3. Керівникам структурних підрозділів:
3.1. Довести до відома підпорядкованих працівників вимоги статті 10
Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», статті
12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», наказу
МОЗ України від 04.10.2021р. № 2153;
3.2. Надати до 01.11.2021 року проректору з науково-педагогічної роботи
Резуненку Ю.К. та начальнику відділу кадрів Олентьєву Р.В. доповідні записки
з зазначенням інформації щодо проходження (або не проходження) повного
курсу вакцинації кожним підпорядкованим співробітником або наявності у
працівника абсолютних протипоказань до щеплення та копіями відповідних
підтверджуючих документів; у разі змін оперативно оновлювати подану
інформацію.
4 Начальнику відділу кадрів Олентьєву Р.В., директору ННМЦ
«Університетська клініка» ХНМУ Мальцеву А.В., директору Медичного
фахового коледжу ХНМУ Лебединець Т.М. директору клініки НДІ ГППЗ
ХНМУ Мельнику О.Г.:
4.1. Забезпечити вміщення копій документів, що підтверджують
проходження повного курсу вакцинації або наявності у працівника абсолютних
протипоказань до щеплення до особових справ співробітників;
4.2. При прийнятті на роботу доводити до відома працівників вимоги
статті 10 Закону України «Основи законодавства України про охорону
здоров’я», етапі 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних
хвороб» та наказу МОЗ України від 04.10.2021р. № 2153.
Термін виконання: до 08.11.2021р. (до дати набрання чинності наказу МОЗ
України від 04.10.2021р. № 2153).
5. Проректорам, згідно з напрямками діяльності, забезпечити контроль за
виконанням наказу підпорядкованими підрозділами та співробітниками.
6 Відповідатьність за виконання наказу покласти на керівників
структурних підрозділів, начальника відділу кадрів Олентьєва Р.В. та
проректора з науково-педагогічної роботи Резуненка Ю.К.
7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В. о.ректора
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