
ПЛАН ЗАХОДІВ 
Запорізької державної інженерної академії 

щодо профілактики та недопущення поширення епідемії грипу  
в осінньо-зимовий період 2011-2012 навчального року 

(Рекомендації Міністерства охорони здоров’я, лист від 9.09.2011 р. № 05.01-13/940  
щодо профілактичних протиепідемічних заходів) 

 Заходи Відповідальні особи, залучені 
спеціалісти 

Дата проведення 

1. Просвітницько-роз’яснювальна робота серед студентів щодо шляхів 
розповсюдження захворювання та запобігання епідемічним 
ускладненням:  

- розповсюдження плакатів з наглядною агітацію в деканатах, 
на кафедрах, студентських гуртожитках; 

- лекції на кураторських, деканських годинах та у студентських 
гуртожитках на тему: «Профілактика грипу: симптоми та 
першочергові заходи у разі захворювання» 

Організаційно-виховний відділ, 
завідувач оздоровчим пунктом  
Нікончук Т.О., 
спеціаліст Червоного Хреста 
Ленінського району Грицун С.А.; 
Головний лікар міського центру 
«Здоров’я» Шпонька Ю.П. 

вересень-грудень 
2011 р. 

2. Підтримка у належному санітарно-епідеміологічному стані місць 
масового перебування студентів: навчальних аудиторій, 
гуртожитків, спортивної зали, місць загального користування 
(вологе прибирання з використанням спеціальних дезінфікуючих 
засобів, провітрювання приміщень та аудиторій) 

Проректор з АГР Баранець В.І. постійно 

3. Оздоровлення студентів у санаторії-профілакторії ЗДІА з метою 
профілактики грипу, гострих респіраторних захворювань та 
зміцнення імунітету у студентів: забезпечення притивовірусними 
препаратами, вітамінами, імуномодуляторами, застосування 
фізіотерапевтичних методів лікування(тубус кварц, лазеротерапія, 
аероіонотерапія, інгаляції) 

Головний лікар СП ЗДІА  
Дмитренко Г.В., 
голова профкому студентів, 
аспірантів та докторантів ЗДІА 
Баєв В.С. 

протягом року 

4. Забезпечення контролю за проходженням медичних обстежень та 
флюорографії у студентській лікарні іноземними студентами, які  
прибули на навчання в академію або від’їжджали з України на 
канікули 

Проректор з НПР Ніконова З.А., 
завідувач міжнародним відділом 
Нікітенко В.О. 

вересень-грудень 
2011 р. 



5. Організація комплексу робіт щодо підтримання необхідного 
температурного режиму в корпусах академії та гуртожитках 

Проректор з АГР Баранець В.І. листопад-2011 р.-
березень 2012 р. 

6. Щоденний контроль за епідеміологічною ситуацією у гуртожитках 
(гуртожитки мають ізолятори для ізоляції хворих студентів -  
мешканців  гуртожитку 

Завідувач ЖВК Лисенко О.І., 
головний лікар СП ЗДІА  
Дмитренко Г.В. 

Листопад-грудень 
2011 р. 

7. В місцях громадського  харчування академії при виготовленні їжі 
введено обов’язкове використання цибулі та часнику, додавання у 
гарячі напої лимону та чорної смородини 

Профком студентів, аспірантів та 
докторантів ЗДІА 

листопад-грудень 
2011 р. 

8. Для співробітників та студентів академії у епідемічний сезон 2011-
2012 н.р. обов’язкове використання захисних масок 

Ректор Пожуєв В.І. листопад2011 р.-
лютий 2012 р. 

9. Висвітлення в газеті «Академія» заходів, які проводяться у ЗДІА з 
профілактики грипу та запобігання епідемічним ускладненням  

Головний редактор газети 
«Академія» Юсупова Н.А. 

вересень-грудень 
2011 р. 

10. Надання інформації на сайті академії щодо застосування в 
епідемічний сезон 2011-2012 р.р. вакцини для профілактики грипу 

Санепідемстанція Ленінського 
району м. Запоріжжя 

листопад 2011 р. 

11. Розповсюдження у оздоровчому пункті, санаторії-профілакторії 
ЗДІА, біля деканатів, на кафедрах та у студентських гуртожитках 
плакатів з детальною наглядною агітацією щодо видів вакцинації та 
місць проведення щеплень проти грипу 

Організаційно-виховний відділ, 
завідувач оздоровчим пунктом  
Нікончук Т.О., 
завідувач ЖВК Лисенко О.І., 
головний лікар СП ЗДІА  
Дмитренко Г.В 

жовтень 2011 р.- 
лютий 2012 р. 

12. Роз’яснювальна робота серед студентів на кураторських та 
деканських годинах щодо необхідності вакцинації проти грипу та 
використання індивідуальних захисних масок у епідемічний сезон 
2011-2012р.р. 

Головний лікар міського центру 
«Здоров’я» Шпонька Ю.П., 
головний лікар СП ЗДІА  
Дмитренко Г.В. 

жовтень 2011 р.-
лютий 2012 р. 

 


