
КНП «Новоушицький центр ПМСД»
Новоушицької селищної ради

НАКАЗ
      від 01.06.2021 року                                                                                    № 85

Про організацію проведення масової вакцинації 
від гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 мешканців 
Новоушицької ОТГ

Відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», пункту 8 
Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету 
Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), на виконання наказу МОЗ України № 3018 
від 24.12.2020 р. «Дорожня карта з впровадження вакцини від гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і проведення масової вакцинації у 
відповідь на пандемію COVID -19 в Україні у 2021-2022 роках» в редакції наказу МОЗ 
України № 213 від 09.02.2021р. зі змінами від 01.03.2021р., затвердженими наказом МОЗ 
України № 369,  від 11.03.2021р. затвердженими наказом МОЗ України № 443, зі змінами від 
16.04.2021, затвердженими наказом МОЗ України № 745 та зі змінами від 13.05.2021, 
затвердженими наказом МОЗ України № 927 з метою організації проведення масової 
вакцинації населення у відповідь на пандемію COVID -19 в Україні на 2-3-4 етапах 
вакцинаціїНАКАЗУЮ:

1. Відповідальною  за  організацію  масової  вакцинації  від  гострої  респіраторної  хвороби
COVID-19,  спричиненої  коронавірусом  SARS-CoV-2  призначити  заступника  головного
лікаря з медичного обслуговування населення Шпак Р.М.

2. Вакцинацію  від  гострої  респіраторної  хвороби  COVID-19,  спричиненої  коронавірусом
SARS-CoV-2  мешканців  Новоушицької  ОТГ  проводити  в  постійних  та  тимчасових
пунктах щеплень. 

3. Профілактичні  щеплення  від  гострої  респіраторної  хвороби  COVID-19,  спричиненої
коронавірусом  SARS-CoV-2  при  наявності  вакцини  проводити  в  межах  годин  роботи
закладу,  у  разі  необхідності  залучати  визначений  персонал  до  роботи  для  проведення
щеплень у вихідні та святкові дні з оплатою згідно діючого законодавства.

4. Допуск  до  проведення  щеплень  відповідальних  осіб  здійснювати  після  проходження
спеціальної  підготовки з  питань  організації  та  проведення вакцинальної  сесії,   техніки
проведення  щеплень,  поводження  з  вакциною проти   COVID-19,  з  питань  холодового
ланцюга  та  температурного  моніторингу,  нагляду  за  НППІ,  діагностики  та  надання
невідкладної допомоги в разі розвитку післявакцинальних реакцій/ускладнень, з питань
безпечного проведення ін’єкцій, дій при виникненні аварійних ситуацій при проведенні
вакцинації, поводження з медичними відходами,  при наявності відповідного сертифікату.

5. Призначити  відповідальними  особами  за  проведення  масової  вакцинації  від  гострої
респіраторної  хвороби  COVID-19,  спричиненої  коронавірусом  SARS-CoV-2  лікарів  та
сестер медичних, які пройшли відповідне навчання за списком (Додаток 1).

6. Призначити відповідальною особою за своєчасне та якісне  внесення даних до системи
MedData щодо обліку залишків вакцин на складі закладу (щодня не пізніше до 18.00 год.
за поточний день),  щодо стану холодового обладнання на складах закладу (не пізніше
17.00  год.  останнього  дня  місяця),  щодо  здійснення  інвентаризації  обсягів  залишків
вакцини  (не  пізніше  17.00  год.  останнього  дня  місяця)  головну  медичну  сестру
Константинову Н.В..

7. Головній медичній сестрі Константиновій Н.В..: 
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7.1. забезпечити  медичних  працівників  пунктів  щеплень,  мобільних  бригад  засобами
індивідуального захисту;

7.2. забезпечити  проведення  регулярного  контролю  дотримання  належних  умов
«холодового  ланцюга»  при  отриманні,  транспортуванні  та  збереженні  вакцини  від
COVID-19;

7.3. щоденно  проводити моніторинг готовності до роботи  пунктів щеплень, працівників
пунктів щеплень та медичних працівників мобільних бригад відповідно  до нормативних
вимог;

7.4. щомісячно складати графіки роботи медичних працівників залучених до проведення
щеплень;

7.5. в  день  проведення  щеплень  до  18.00  год.  надавати  інформацію  про  проведену
кількість щеплень головному лікарю.

8. Призначити  відповідальною особою за здійснення записів на вакцинацію  від  COVID-19
мешканців Новоушицької ОТГ медичного реєстратора Литвинюк С.С.  (дублер – сестра
медична ЗП/СМ Новоушицької АЗП/СМ Трофанюк І.В.).

9. Лікарям - педіатрам, лікарям ЗП/СЛ:
9.1.  регулярно комунікувати засобами зв’язку з пацієнтами, які уклали з ними декларацію

з метою інформування їх про проведення вакцинації та запрошення на вакцинацію;
9.2. надавати інформацію про НППІ у разі їх виникнення після проведення імунізації  в

Автоматизовану інформаційну систему з фармаконагляду   протягом доби. 
10. Відповідальною  особою  за  правильність  та  своєчасність  ведення  електронних

медичних записів  в електронну систему охорони здоров’я про проведення щеплень від
гострої  респіраторної  хвороби  COVID-19,  спричиненої  коронавірусом  SARS-CoV-2
призначити  І.  Р.  лікаря-педіатра  Мазур  Л.П.  (резерв  –  лікар  ЗП/СЛ  Новоушицької
АЗП/СМ Геряк Ю.С.).

11. Завідуючому  господарством  Кобринському  В.В.  забезпечити  роботу  мобільної
бригади транспортним засобом з достаньою кількістю паливно-мастильних матеріалів.

12. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Головний лікар
КНП «Новоушицький центр ПМСД»
Новоушицької селищної ради                     Наталія ФІНАГЕЄВА
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Додаток 1           
до наказу по КНП «Новоушицький центр ПМСД» 
Новоушицької селищної ради №85 від 01.06.2021 року

Відповідальні особи за проведення масової вакцинації 
від гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,
 які пройшли відповідне навчання

Працівники  відповідальні  за  проведення  вакцинації  від  гострої  респіраторної  хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 вакциною  Астразенека та Короновак :

Лікар-педіатр  Новоушицької АЗП/СМ Мазур Л.П.;
Лікар ЗПСЛ Струзької АЗП/СМ Присяжнюк Я.В.(резерв);
Сестра медична Новоушицької АЗП/СМ Трофанюк І.В.;
Сестра медична Новоушицької АЗП/СМ Хамлій А.М.;
Сестра медична Глібібвської АЗП/СМ Орловська Л.А. (резерв).

Працівники  відповідальні  за  проведення  вакцинації  від  гострої  респіраторної  хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 вакциною  ПФайзер :

Лікар-педіатр  Новоушицької АЗП/СМ Геряк Ю.С.;
Лікар ЗПСЛ Новоушицької АЗП/СМ Шпак Р.М. (резерв);
Головна медична сестра Константинова Н.В.;
Фельдшер Струзької АЗП/СМ Круть Н.О.;
Фельдшер Новоушицької АЗП/СМ Макарук Д.В. (резерв).
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