МІНІС ТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУК И У КРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені В. Н. КАРАЗІНА

НАКАЗ
03.11.2021

м. Харків

№ 0104-1/561

Про заходи щодо забезпечення
епідемічного благополуччя
працівників університету
Відповідно до ст. 46 Кодексу законів про працю України, статей 11, 12,
29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», статті 10
Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»,
постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення
карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), з метою
забезпечення епідемічного благополуччя працівників університету та здійснення
контролю за проведенням обов’язкових профілактичних щеплень проти СOVID19 працівниками, обов’язковість профілактичних щеплень яких визначена
Міністерством охорони здоров’я України,
НАКАЗУЮ:
1. Керівникам структурних підрозділів Харківського національного
університету імені В.Н. Каразіна (далі – університет):
1.1. Довести до відома працівників що 08 листопада 2021 року набуває
чинності наказ Міністерства охорони здоров’я України від 04.10.2021 № 2153
«Про затвердження Переліку професій, виробництв та організацій, працівники
яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням», зареєстрований в
Мін’юсті України 07 жовтня 2021 року за № 1306/36928, згідно з яким всі
працівники університету підлягають обов'язковому профілактичному щепленню
у порядку, встановленому законом, за умови відсутності абсолютних
протипоказань відповідно до Переліку медичних протипоказань та
застережень до проведення профілактичних щеплень, затвердженого наказом
Міністерства охорони здоров’я України від 16 вересня 2011 року № 595,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за
№ 1161/19899 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 11
жовтня 2019 року № 2070).
У разі відмови або ухилення від обов'язкових профілактичних щеплень,
зазначені вище працівники підлягають відстороненню від роботи у
встановленому законом порядку.
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1.2. Подати на ім’я ректора університету в письмовому вигляді до
05.11.2021 та до 04.11.2021 на електронну адресу відділу кадрів Служби
управління персоналом (kadry_dep@karazin.ua) службові записки зі списками
працівників, які мають бути відсторонені від роботи.
2. Директору Центру зв’язків із громадськістю Максиму ФОЛОМЄЄВУ
розмістити текст наказу на офіційному веб-сайті університету.
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Ректор

Тетяна КАГАНОВСЬКА

Проєкт вносить:
проректор з науково-педагогічної
роботи
Володимир РОДЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО:
проректор з науковопедагогічної роботи
Антон ПАНТЕЛЕЙМОНОВ

начальник відділу кадрів Служби
управління персоналом
Олена ГРОМИКО

проректор з науковопедагогічної роботи
Анатолій БАБІЧЕВ
проректор з науковопедагогічної роботи
Олександр ГОЛОВКО
проректор з науковопедагогічної роботи
Олексій НАВРОЦЬКИЙ
проректор з економічних та
соціальних питань
Василь БЛИНДЮК
проректор з наукової роботи
Віктор КАТРИЧ
начальник юридичного відділу
Дарія ДЕМ’ЯНЕНКО
начальник плановофінансового відділу
Надія ХРУСЛОВА
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головний бухгалтер
Володимир РИШКОВ
начальник Управління
безпеки і охорони
Володимир ДОБРЕЛЯ
голова Первинної профспілкової
організації працівників університету
Анатолій ГОЛТВЯНСЬКИЙ

Назва
Структурного підрозділу
СЛУЖБОВА ЗАПИСКА
04.11.2021

Ректору Харківського
національного університету
імені В.Н. Каразіна
професору
Тетяні КАГАНОВСЬКІЙ

Довожу до Вашого відома, що станом на 04.11.2021, у/на
__________________________________________________________________
(Назва структурного підрозділу)

є працівники, які згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України від
04.10.2021 № 2153 «Про затвердження Переліку професій, виробництв та
організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним
щепленням», зареєстрованому в Мін’юсті України 07 жовтня 2021 року за
№ 1306/36928 підлягають обов'язковому профілактичному щепленню і не
мають абсолютних протипоказань відповідно до Переліку медичних
протипоказань та застережень до проведення профілактичних щеплень,
затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 вересня
2011 року № 595, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10
жовтня 2011 року за № 1161/19899 (у редакції наказу Міністерства охорони
здоров’я України від 11 жовтня 2019 року № 2070), але відмовляються або
ухиляються від обов'язкових профілактичних щеплень тому підлягають
відстороненню від роботи відповідно до ст. 46 Кодексу законів про працю
України у встановленому законом порядку.
Список працівників, які мають бути відсторонені від роботи з
08.11.2021 додається.

Керівник структурного підрозділу

Виконавець, телефон

Ім’я ПРІЗВИЩЕ

СПИСОК
працівників _________________________________________________,
(Назва структурного підрозділу)

які мають бути відсторонені від роботи
станом на ____________
№№

ПІП
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1.
2.

2.

Керівник структурного підрозділу

Виконавець, телефон

Посада
3.

Примітка
4.

Ім’я ПРІЗВИЩЕ

