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Міністру освіти і науки України
С.М.Шкарлету

Шановний Сергію Миколайовичу !
ЦК Профспілки працівників освіти і науки України звертається з приводу
необхідності врегулювання проблеми, пов’язаної з відстороненням від роботи
працівників закладів освіти у зв’язку з їх відмовою та неможливістю вакцинації
від гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARSСоV-2.
Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 04.10.2021 № 2153,
зареєстрованим 07.10.2021 року в Міністерстві юстиції України, затверджено
Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають
обов'язковим профілактичним щепленням з включенням до нього всіх
працівників усіх закладів освіти та наукових установ. Згідно з пунктом 4 наказу
він набуває чинності через один місяць з дня його офіційного опублікування.
Відповідно до примітки до Переліку не обов’язковими є профілактичні
щеплення лише в разі наявності у працівників абсолютних протипоказань до їх
проведення. Однак донині переліку таких протипоказань чинними нормативними
актами не встановлено, що створює вкрай напружену ситуацію в освітянських
колективах, особливо, що стосується таких критичних ситуацій, як щойно
перенесена ця інфекційна хвороба, отримання лише одного щеплення, хвороба на
COVID-19 після першого щеплення.
Складна ситуація утворилася з відстороненням від роботи працівників
закладів освіти, обов’язковість профілактичних щеплень яких визначена
переліком, які відмовляються або ухиляються від проведення таких обов’язкових
профілактичних щеплень проти СОVID-19. Хоча кількість освітян, які приймають
рішення вакцинуватися, щоденно збільшується.
Відсторонення від роботи вже з 8 листопада може спричинити
непередбачувані ситуації, які призведуть до порушення вимог щодо створення
необхідних умов для перебігу освітнього процесу, неможливості обслуговування
котелень, харчоблоків, охорони будівель, унеможливлення заміни відсутніх
педагогів тощо.
Адже пунктом 41-6 постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 №
1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV2», яким її доповнено постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2021 №
1096, зобов’язано керівників установ та організацій забезпечити відсторонення від
роботи працівників, обов’язковість профілактичних щеплень проти COVID-19
яких визначена переліком, та які відмовляються або ухиляються від проведення
таких обов’язкових профілактичних щеплень, саме з цієї дати.

Одним з аргументів, на які посилаються спілчани, обґрунтовуючи свою
позицію, є норми статті 284 Цивільного кодексу України, відповідно до якої
надання медичної допомоги фізичній особі, яка досягла чотирнадцяти років,
проводиться за її згодою, статті 43 Основ законодавства про охорону здоров’я
України, що для застосування методів профілактики необхідна згода пацієнта, що
вимагає відповідної роботи та переконань.
Враховуючи норми статті 5 Закону України «Про забезпечення санітарного
та епідемічного благополуччя населення», що громадяни зобов'язані піклуватися
про своє здоров'я, не шкодити здоров'ю інших громадян, брати участь у
проведенні протиепідемічних заходів, робити щеплення у передбачених
законодавством випадках та з метою дотримання норм статті 32 КЗпП України
про повідомлення працівників про зміну істотних умов праці не пізніше ніж за два
місяці, вбачаємо за необхідне термінове внесення змін до наказу МОЗ України №
2153 та до пункту 41-6 постанови Кабінету Міністрів України № 1236 щодо
перенесення термінів їх реалізації не раніше 8 грудня.
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