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Наказом   Міністерства  охорони  здоров’я  України  04  жовтня  2021  року
№2153,  який  набирає  чинності  8  листопада  2021  року,  затверджений  Перелік
професій,  виробництв  та  організацій,  працівники  яких  підлягають  обов'язковим
профілактичним щепленням проти гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Обов'язковим  профілактичним  щепленням  проти  гострої  респіраторної
хвороби  COVID-19,  спричиненої  коронавірусом  SARS-CoV-2,  на  період  дії
карантину,  встановленого  Кабінетом  Міністрів  України  з  метою  запобігання
поширенню  на  території  України  гострої  респіраторної  хвороби  COVID-19,
спричиненої  коронавірусом  SARS-CoV-2,  підлягають,  зокрема,  всі  працівники
закладів освіти.

Приміткою  до  зазначеного  наказу  передбачено,  що  обов'язковим
профілактичним  щепленням  проти  гострої  респіраторної  хвороби  COVID-19
належать  працівники,  визначені  у  наказі,  крім  тих,  які  мають  абсолютні
протипоказання до проведення профілактичних щеплень,  відповідно до Переліку
медичних протипоказань та застережень до проведення профілактичних щеплень,
затвердженого  наказом  Міністерства  охорони  здоров’я  України  від  16  вересня
2011 року №595.

Станом на  1  листопада  2021 року жодних протипоказань щодо щеплення
проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, внесених  до Переліку медичних
протипоказань  та  застережень  до  проведення  профілактичних  щеплень  не
визначено, що створює вкрай напружену ситуацію.

Одночасно  незрозумілою  залишається  ситуація  щодо   реалізації  наказу
Міністерства  охорони  здоров’я  України  від  04  жовтня  2021  року  №2153  із
врахуванням  внесених  Постановою  Кабінету  Міністрів  України  №1096  від
20.10.2021  змін до Постанови Уряду  №1236 від 9.12 2020 р.  щодо  відсторонення
від  роботи  (виконання  робіт)  працівників  закладів  освіти,  обов’язковість
профілактичних  щеплень  проти  COVID-19  яких  визначена  переліком  та  які
відмовляються або ухиляються від проведення таких обов’язкових профілактичних
щеплень проти COVID-19, а саме - без врахування термінів перенесеної хвороби.
Це буде означати, що особа, яка перехворіла  COVID-19 і виздоровіла 1 листопада
цього року, буде теж відсторонена від роботи 8 листопада.



Враховуючи  наведене,  а  також  через  відсутність  передбачених  наказом
Міністерства  охорони  здоров’я   протипоказань  щодо   щеплення  проти  гострої
респіраторної хвороби COVID-19,  затверджених наказом МОЗ,  відсутність будь
якої  альтернативи,  крім щеплення  (наявність  антитіл  після  перенесеної  хвороби,
негативний результат ПЛР-тесту, запровадження дистанційної чи надомної роботи),
Львівська обласна організація  організація  профспілки працівників освіти і  науки
України  вимагає  відтермінувати  введення  в  дію  наказу  Міністерства  охорони
здоров’я України від 04 жовтня 2021 року №2153 та врегулювати окремі юридичні
колізії, які виникають у процесі його реалізації.

У  разі  відсторонення  працівників  закладів  освіти  від   роботи  (виконання
робіт)  роботодавцями,  які  стануть  заручниками ситуації,  що склалася,  та  будуть
вимушені виконувати  постанову Кабінету Міністрів України №1236 та наказ МОЗ
№2153  Львівська  обласна  організація  профспілки  працівників  освіти  і  науки  за
зверненнями  працівників  закладів  освіти,  членів  профспілки   буде  вдаватись  до
відновлення  трудових  прав  відсторонених  працівників,  у  тому  числі  шляхом
звернень до судових органів.  
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