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Про залучення до вакцинаlIiI

MiHicTePcTBoM охОрони здоров'я Украiни затверджено наказ вiд
04.10.2021р. за Ng 2153 кПро затвердкеннrt Перелiку гtрофесiй, виробницгв та
органiзацiй, гlрацiвнlж1,1 якlD{ пiдлягають обов'язковим профiлактиt'ним
щепленнrIм ), зареестрований в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 07 жовтня 202l
року за Jф |з06136928, вiдповiдно до якого обов'язковим профiлактичIмм
щеIIленням проти гостроi респiраторноi хвороби CovID-lg, сгlричиненоi
KopoHaBipycoм SARS-Coy-2, на перiод дiI каршrгину, встановленого Кабiнетом
MiHicTpiB Украiни з метою запобiгаrшrя поширенню на територii Украiни
гостроi респiраторноi хвороби CovID-l9, спричиненоi KopoHaBipycoц SдRS_
соv-2, пiдлягшоть працiвники закладiв фаховоi передвищоi освiти нез€tлежно
вiд тиrrу та форми власностi.

На пiдставi вищенilведеного

FIАКАЗУЮ:
1 Заоryпникам директора Ве.гпшсоднй о.в., Винокуровiй I.B.,

в.о.застУпника дФектора З АгР СоколовУ А.в., головному бухгаптеру
Iл'енковiй н.в. довести даний нzжrlз до вiдома працiвнlпсiз коледку i
наголосити на необхiдностi проведення вашц,Iнацii в TepMiH до 07.1|.202lp.

2 Працiвlllлс.lм коледжу :

- зверIтути уваrу на необхiднiсть проходженнrI обов'язкового профiлактичного
ЩеПЛеШUI ДО 07.11.202lP. (В РаЗi вiдсугностi абсолютнI,D( цротипокtr}€lнь до
проведешUI профiлактШtнIlD( щеIшень, вiдповiдно до Перелiку медичнIж
цротипокilзЕlнь та застережень до проведення профiлактичlппr щеплень,

Jф



затвердкеного н.к€lзом MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украilп,l вiд 16

вересня 2011 року Ns 595, зареестрованого в MiHicTepcTBi юстl.пtii Украiни 10

жовтня 201l року за Ns l 161/19899 (у редакцii наказу MiHicTepcTBa охорони
здоров'я УкраiНи вiд 1l жовтня 2019 року Nе 2070) або надати довiдку щодо
перенесеноi хвороби гrротягом остztннього пiвроку (вiдповiдно до пOстанови
КМУ вiд 9 грушrя 2020р. J.lb 1236 кПро встановленIuI карантину та
ЗШIРОВаДжеш{rI обмежувttJьнID( поотиепiдемiчнlо< заходiв з метою
запобiгання поширенню на територiТ УкраТни гостроi респiраторноi хвороби
COVID-I9, спричшrеноi KopoHaBipycoM SARS-CoV-2> зi змiнами );

- BciM в€lкцинованим прачiвникам коледку надати копiю вiдповiдного
свiдоцгва про вакцинацlю заступнику директора з НВР Велlжоднiй О.В.;

-. Забезпечити виконаншI Bcix протиепiдемiчrrих заtодiв вiдповiдно до
законодttвства.

З Застушпrку директора з НВР Виrrокуровiй I.B розмiстити даний наказ
на сайгi коледжу.

4 Контроль за виконаншIм дчlного нака:}у покJIасти на застуIIника

директора з НВР Велш<одну О.В.

.Щиректор коледжу а- О.К.Баршай
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