
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ Я УКРАЇНИ 

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Н А К А З 

Про встановлення 
карантину в університеті 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 
р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом 8АК8-СоУ-2» із змінами внесеними згідно з постановою 
Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2021 р. № 981, 

НАКАЗУЮ: 
1. Установити в університеті карантин на період до 31 грудня 2021 року, 

продовживши дію карантину, встановленого постановами Кабінету Міністрів 
України встановленого постановами Кабінету Міністрів України від 11 
березня 2020 р. № 211 "Про запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК.8-
СоУ-2", від 20 травня 2020 р. № 392 "Про встановлення карантину з метою 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2", від 22 липня 2020 р. № 
641 "Про встановлення карантину та запровадження посилених 
протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2", 
та наказом по університету від 20.08.2021 № 302-Адм «Про встановлення 
карантину в університеті». 

2. На період дії карантину при встановленні «зеленого» рівня 
епідемічної небезпеки запроваджуються обмежувальні протиепідемічні 
заходи, а саме забороняється перебування в навчальних корпусах та 
гуртожитках університету без вдягнутих засобів індивідуального захисту, 
зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому 
числі виготовлених самостійно; 

3. На період дії карантину при встановленні «жовтого» та 
«помаранчевого» рівнів епідемічної небезпеки епідемічної небезпеки 
додатково до обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених 
пунктом 2 цього наказу, забороняється: 

1) проведення масових (культурних, спортивних, розважальних,, 
соціальних, наукових, освітніх, професійних тематичних та інших) заходів за 

м. Чернівці 



участю більше однієї особи на 4 кв. метри площі будівлі або території (якщо 
захід проводиться на відкритому повітрі) або наповненістю залів понад дві 
третини місць (розміщення здійснюється з дотриманням заповнення двох 
рядів відвідувачами і одним порожнім рядом) у кожному окремому залі, крім 
заходів, необхідних для атестації здобувачів у формі єдиного державного 
кваліфікаційного іспиту (включно з апробаційним проведенням єдиного 
державного кваліфікаційного іспиту) і тестових екзаменів ліцензійних 
інтегрованих іспитів "Крок" (далі - атестація здобувачів). 

2) відвідування навчальних корпусів університету здобувачами освіти у 
разі, коли на самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком 
СОУГО-19 перебуває більш як 50 відсотків здобувачів освіти та персоналу 
університету; 

3) проведення в університеті масових заходів (вистав, свят, концертів) за 
участю здобувачів освіти з більше ніж однієї групи та за присутності глядачів 
(відвідувачів); 

4) відвідування навчальних корпусів здобувачами освіти у випадку коли 
менше як менш як 80 відсотків працівників мають документ, що підтверджує 
отримання повного курсу вакцинації; або виданий в установленому 
Міністерством охорони здоров'я порядку документ, що підтверджує 
отримання однієї дози дводозної вакцини від СОУГО-19, включеної 
Всесвітньою організацією охорони здоров'я до переліку дозволених для 
використання в надзвичайних ситуаціях (далі - документ, що підтверджує 
отримання однієї дози вакцини); чи міжнародний, внутрішній сертифікат або 
іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію від СОУГО-19 однією 
дозою дводозної вакцини (жовті сертифікати) або однією дозою однодозної 
вакцини чи двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які 
включені Всесвітньою організацією охорони здоров'я до переліку дозволених 
для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування 
методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної 
хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного 
вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка 
Порталу Дія (Дія) 

4. На період дії карантину при встановленні «червоного» рівня 
епідемічної небезпеки додатково до обмежувальних протиепідемічних 
заходів, передбачених пунктами 2-3 цього наказу, забороняється: 

1) відвідування навчальних корпусів здобувачами освіти, у випадку 
відсутності у всіх працівників документу, що підтверджує отримання повного 
курсу вакцинації; чи міжнародного, внутрішнього сертифікату або іноземного 
сертифікату, що підтверджує вакцинацію від СОУГО-19 однією дозою 
однодозної вакцини або двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), 
які включені Всесвітньою організацією охорони здоров'я до переліку 
дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, негативного 
результату тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання 
особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою 



Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з 
використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія); 

2) проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, 
рекламних та інших) заходів, крім заходів з атестації здобувачів. 

5. Керівникам структурних підрозділів довести зміст цього наказу до 
співробітників. 

6. Деканам факультетів, директорам навчально-наукового інституту 
післядипломної освіти та фахового коледжу університету, завідувачу відділу 
докторантури, аспірантури та клінічної ординатури довести зміст цього наказу 
до здобувачів освіти. 

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

В.о. ректора Віталій МАКСИМ'ЮК 

Виконавець: 
Начальник навчального відділу 

Провідний юрисконсульт 
^ б а д и м СЕМКІВ Мирослав САМОИЛО 


