
військово-

ПЛАН
профілактики грипу та інших гострих респіраторних захворювань, включаючи ГРЗ спричиненого СОУГО-19,

в Українській військово-медичній академії 
(на виконання наказів начальника УВМА від 11.03.2020 №47 та від 13.03.2020 №49).

№
п/п Найменування заходів Термін

виконання Виконавець Відмітка про 
виконання

Профілактичні заходи
1. Проведення широкої роз'яснювальної роботи серед усіх категорій 

особового складу та співробітників академії про порядок 
виявлення та подальші дії при підозрі на гостру респіраторну 
хворобу спричинену коронавірусом СОУГО-19.

Перед
початком

загрозливого
періоду

Н М С -Н М П

2. Активне виявлення хворих на грип та інші ГРВЗ, їх ізоляція або 
госпіталізація за клінічними показниками.

Весняний
період

нмс -  нмп,
лікар

3. Активне виявлення та медичний контроль за особами, схильними 
до частих простудних захворювань.

Весняний
період

НМС -  НМП
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4. Медичний огляд осіб нових прибулих в академію, які 
повернулися з інших країн. Встановлення за даними особами 
медичне спостереження протягом 14 діб.

У загрозливий 
період

НМС -  НМП, 
лікар

5. Медичний огляд осіб, які повертаються із відпусток та 
відряджень, з метою виявлення хворих на на ГРВЗ спричинені 
коронавірусом СОУШ-19 й запобігання занесення інфекції до 
академії.

У загрозливий 
період

НМС -  НМП, 
лікар

6. Негайно направляти до НВМКЦ “ГВКГ” осіб, які прибули із 
місць несприятливих щодо епідемічної ситуації спричиненої 
коронавірусом СОУГО-19.

У загрозливий 
період

НМС -  НМП, 
лікар

7. Тимчасове припинення проведення загальних зборів, масових 
культурних заходів в УВМА.

У загрозливий 
період

Начальник
академії

8. Санітарний нагляд за умовами навчального процесу, 
розміщенням та побутом змінного складу.

Постійно Керівники 
структурних 
підрозділів, 

Н М С -Н М П
9. Заходи щодо попередження переохолоджування особового 

складу на заняттях, при проведенні спортивних заходів, 
обслуговуванні техніки й роботах на відкритому повітрі.

Осінньо-
зимовий
період

Керівники 
структурних 
підрозділів, 

НМС -г НМП
10. Контроль за профілактичними дезінфекціонними заходами в 

місцях проведення занять, службових приміщеннях та місцях 
загального користування.

Постійно Керівники
структурних
підрозділів,

медична
сестра
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11. Планове щеплення особового складу УВМА проти грипу (за 
епідпоказниками).

У загрозливий 
період

НМС -  НМП, 
лікар, медична 

сестра

Заходи по локалізації та ліквідації спалаху грипу

1 . Активне виявлення хворих на грип та ГРВЗ, їх ізоляція або 
госпіталізація (за клінічними показниками).

В період 
спалаху

НМС -  НМП, 
лікар

2. Проведення температурного контролю або скринінгу (при 
наявності відповідного сканеру), візуального огляду та опитування 
особового складу академії, який має ознаки респіраторного 
інфекційного захворювання для їх ізоляції від здорових осіб.

В період 
спалаху

НМС -  НМП, 
лікар

3. Переведення медичного пункту на режим роботи в умовах 
масового надходження хворих.

В період 
спалаху

НМС -  НМП; 
особовий 
склад МП

4. Перехід академії на суворий протиепідемічний режим роботи. При виявлені 
перших 
хворих

Начальник
академії

5. Проведення екстреної профілактики серед медичного та 
обслуговуючого персоналу.

В період 
спалаху

НМС -  НМП, 
лікар, медична 

сестра
При наявності експрес-тестів на коронавірусну інфекцію виявляти 

хворих та вживати заходів щодо їх негайної ізоляції 
(госпіталізації).

В період 
спалаху

НМС -  НМП, 
лікар

6 . Посилення дезінфекційного режиму в академії. В період 
спалаху

Медична
сестра
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7. Суворий санітарний контроль за підтриманням температурного 
режиму в навчальних та службових приміщеннях.

В період 
спалаху

Керівники 
структурних 
підрозділів, 

НМС -  НМП, 
медична 
сестра

8. Екстрена профілактика ГРВЗ серед особового складу. В період 
спалаху

Н М С -Н М ,
Керівники

структурних
підрозділів

З
Начальник медичної служби -  начальник медичного пункту 
Української військово-медичної академії 
підполковник медичної служби О.А.СВІЧКА


