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Про залучення закладів охорони здоров’я
всіх форм власності до проведення заходів
з імунізації проти COVID-19
З метою належної реалізації Національного плану вакцинопрофілактики
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2, на період до 31 грудня 2021 року, затвердженого розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2021 року № 340-р (в редакції
розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 року № 861-р),
Дорожньої карти з впровадження вакцини від гострої респіраторної хвороби
COVID-1, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, і проведення масової
вакцинації у відповідь на пандемію COVID-19 в Україні у 2021 - 2022 роках,
затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24 грудня 2020
року № 3018 (в редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 12
липня 2021 року № 1423), на виконання розпорядження керівника робіт з
ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного
характеру державного рівня пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби
(COVID-19) від 08 листопада 2021 року № 86, враховуючи зростання темпів
вакцинації та збільшення кількості охочих вакцинуватись проти COVID-19:
Керівникам робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної
ситуації природного характеру місцевого рівня, пов’язаної із поширенням
коронавірусної хвороби COVID-19, вжити заходів щодо:
1) залучення закладів охорони здоров’я, у тому числі, приватної форми
власності та фізичних осіб - підприємців, які одержали ліцензію на право
провадження господарської діяльності з медичної практики та уклали договори
про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій до
проведення заходів з імунізації проти COVID-19 (далі — заклади охорони
здоров’я);
2) максимального залучення пунктів щеплення всіх закладів охорони

здоров’я до проведення вакцинації проти COVID-19 із розрахунку не
менше 50 щеплень на день і можливістю формування мобільних бригад для
проведення виїзних мобільних вакцинальних сесій;
3) належної організації роботи пунктів щеплення (зазначених у підпункті 2
пункту 1 цього розпорядження) та Центрів вакцинації населення (далі - ЦВН), із
зручним для населення, у тому числі подовженим графіком роботи, залученням
за необхідності до роботи волонтерів тощо, зокрема, для управління чергами та
інших організаційних питань;
4) створення належних умов для роботи медичного персоналу, інших осіб,
залучених до організації роботи ЦВН, а також відвідувачів, з урахуванням
заходів інфекційного контролю;
5) забезпечення координації діяльності ЦВН, у тому числі тих, які
функціонують на території торговельно-розважальних центрів, виставкових
центрів, інших установ та організацій незалежно від форми власності, а саме:
- узгодження з адміністрацією зазначених місць графіку роботи мобільних
бригад з вакцинації;
- забезпечення наявності достатньої кількості працівників мобільної
бригади для збільшення пропускної спроможності та уникнення скупчення
людей, виходячи із розрахунку не менше ніж 3-5 реєстраторів та 1 вакцинатора;
- визначення особи, відповідальної за координацію діяльності ЦВН,
графіку чергування працівників в місці організації ЦВН з метою вирішення
організаційних питань;
- забезпечення онлайн моніторингу роботи ЦВН (за можливості);
забезпечення охочим вакцинуватись доступу до всіх наявних вакцин проти
COVID-19.

Заступник голови керівник робіт з ліквідації надзвичайної
ситуації регіонального рівня
Валерій Руцький 243 559

Людмила ТИМОЩУК

