
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВАЯ УКРАЇНИ 

ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКРАЇНИ 
«БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

Про додаткові заходів із запобігання 
захворюваності на коронавірус 
СОУГО-2019 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 
2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19», спричиненої коронавірусом Сагз-СоУ-2» 
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2020 року № 
215), наказу МОН України від 16.03.2020 року № 406, наказу МОЗ України 
від 17.03.2020 року № 672 -

НАКАЗУЮ: 
1. Керівникам структурних підрозділів університету: 
1.1 Організувати позмінну роботу працівників університету (за 

можливості), та за технічної можливості - віддалену (дистанційну) 
роботу в режимі реального часу через мережу Інтернет. 

1.2 Забезпечити безперебійну роботу підпорядкованих структурних 
підрозділів університету. 

1.3 Призупинити запрошення іноземних громадян та прийом іноземних 
делегацій. 

1.4 Припинити відрядження співробітників університету. 
1.5 Скасувати на період карантину проведення запланованих нарад, 

засідань та інших заходів. 
1.6 Забезпечити проведення у разі необхідності робочих нарад та надання 

інформації за допомогою доступних засобів зв'язку та телекомунікацій. 
2. Призупинити проведення прийому громадян посадовими особами 

університету. 
3. Перенести засідання спеціалізованих вчених рад та інших дорадчих 
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органів. 



4. Проректору з лікувальної роботи Іфтодію А.Г.: 
4.1. Поінформувати Департамент охорони здоров'я Чернівецької ОДА, 

Управління забезпечення медичного обслуговування у сфері охорони 
здоров'я Чернівецької міської ради та ДУ «Чернівецький обласний 
лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» про виділення 
приміщень-ізоляторів (обсерваторів) в гуртожитках БДМУ. 

4.2. Спільно з Департаментом охорони здоров'я Чернівецької ОДА та 
Управління забезпечення медичного обслуговування у сфері охорони 
здоров'я Чернівецької міської ради розробити логістику обстеження, 
динамічного спостереження студентів-іноземців у разі підозри на 
коронавірусну інфекцію в ізоляторах(обсерваціях) гуртожитків БДМУ. 

4.3. Затвердити графік чергування викладачів і довести його до відома 
студентів-іноземних громадян та кураторів студентів — іноземних громадян 
(Додаток 1). 

4.4. Організувати щоденне чергування викладачів клінічних кафедр 
терапевтичного профілю у медпункті гуртожитку № 4 відповідно до 
затвердженого графіку. 

5. Помічнику ректора з соціальних питань Рандюку Ю.О., деканам 
факультетів, кураторам студентських груп, викладачам університету: 

- у разі виникнення підозри на респіраторні захворювання скеровувати 
іноземних студентів до медичного пункту гуртожитку № 4, а вітчизняних 
студентів - до сімейного лікаря. 

6. Завідувачу гуртожитку № 4 підготувати приміщення медпункту до 
роботи, забезпечити його дезрозчинами та організувати щоденне вологе 
прибирання і проведення профілактичної дезінфекцієї. 

7. Завідувачам гуртожитків, де проживають студенти-іноземці: 
7.1. Рекомендувати обмежити вихід студентів з гуртожитку, за винятком 

необхідності закупівлі продуктів та медикаментів. 
7.2. Запровадити облік виходу студентів з гуртожитку у відповідному 
журналі. 
8. Проректору з науково-педагогічної роботи та виховання Зорій Н.І. 

організувати роз'яснювальну роботу кураторами студентських груп щодо 
запобігання захворюваності на коронавірус СОУГО-2019 із студентами з 
використанням дистанційних технологій. 

9. Заступнику ректора із АГР Скринчуку П.К.: 
9.1. Забезпечити засобами індивідуального захисту викладачів клінічних 

кафедр (медичних працівників первинної ланки охорони здоров'я), технічний 
персонал гуртожитків, які будуть залучені для здійснювання обсервації 
контактних осіб та ізоляцію і лікування хворих з легким та середньо-тяжким 
перебігом СОУГО-19 з числа здобувачів освіти, мешканців гуртожитків 
(Додатки 2, 3). 
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9.2. Забезпечити викладачів, які будуть чергувати у медпункті гуртожитку 
№ 4 засобами індивідуального захисту, а саме медичними (хірургічними) 
масками та гумовими рукавичками (нестерильними) із розрахунку 1 медична 
маска та 4 - 6 пар рукавичок на 1 зміну (чергування). 

10. Керівникам структурних підрозділів постійно проводити моніторинг та 
інформувати здобувачів освіти і співробітників університету щодо заходів 
запобігання поширенню, проявів хвороби та дій у випадку захворювання, з 
використанням офіційних джерел інформації, зокрема, Центру громадського 
здоров'я України та Міністерства охорони здоров'я України. 

11. Деканам медичних факультетів, директорам ННІ післядипломної освіти 
та коледжу, начальнику відділу кадрів та керівникам структурних підрозділів 
довести наказ до осіб, які навчаються та співробітників університету. 

12. Контроль за виконання наказу залишаю за собою. 
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