
РЕКОМЕНДОВАНИЙ АЛГОРИТМ ДІЙ 

у разі виявлення у здобувача освіти, викладача та/або працівника 

ЗФПО ознак гострого респіраторного захворювання 

 

І. Дії у разі виявлення у здобувача освіти, який проживає у 

гуртожитку, ознак гострого респіраторного захворювання 

1. У разі виявлення у здобувача, який проживає у гуртожитку, ознак 

гострого респіраторного захворювання та/або підвищення температури тіла, 

необхідно направити його (її) до спеціально відведеного приміщення 

гуртожитку, де він (вона) підлягає ізоляції щонайменше до отримання 

консультації медичного працівника. 

2. Представник гуртожитку або студентської ради, який взаємодіє зі 

здобувачем з ознаками гострого респіраторного захворювання, повинен 

постійно носити маску і дотримуватися дистанції та проінформувати 

уповноважену особу закладу освіти. 

3. Здобувач з ознаками гострого респіраторного захворювання та/або 

підвищення температури тіла, який проживає у гуртожитку, зобов’язаний 

негайно звернутися за медичною допомогою до сімейного лікаря, до 

поліклініки або викликати швидку допомогу, попередивши медиків, що є 

підозра на СОVID-19. Представник гуртожитку або студентської ради 

зобов’язаний проконтролювати, що здобувач з ознаками гострого 

респіраторного захворювання звернуся за медичною допомогою. Якщо 

здобувач є неповнолітньою особою, то заклад в обов’язковому порядку 

інформує батьків/законних представників. 

4. Уповноважена особа закладу освіти має надіслати екстрене 

повідомлення форми 058/о про підозру на інфекційне захворювання до 

територіального закладу громадського здоров’я (відповідного його підрозділу). 

За наявності в закладі медичного працівника він реєструє випадок в журналі 

реєстрації форми 060/о. 

5. Уповноважена особа закладу освіти співпрацює з епідеміологами 

лабораторного центру в ході епідеміологічного розслідування і допомагає їм 

визначати коло контактних осіб. 

6. Особи, що перебували у контакті зі здобувачем, в якого лабораторно 

підтверджено захворювання на СОVID-19, не відвідують заклад освіти та 

невідкладно звертаються за медичною допомогою. 

 

 

. Дії у разі захворювання викладача/працівника закладу освіти на 

COVID-19 

1. Керівник закладу освіти повинен забезпечити недопуск 

викладачів/інших працівників закладу освіти з вираженими ознаками гострого 

респіраторного захворювання до закладу освіти. 

2. Викладачі/інші працівники закладу освіти та особи, що перебували у 

контакті з особами, в яких лабораторно підтверджено захворювання на 

СОУГО- 19, не виходять на роботу та невідкладно звертаються за медичною 

допомогою. 



3. Якщо ознаки гострого респіраторного захворювання та/або підвищення 

температури тіла у викладача/працівника закладу освіти з’явилися під час 

роботи, слід відправити його додому з рекомендаціями негайно звернутись за 

медичною допомогою або за потреби викликати швидку допомогу, 

попередивши медиків, що є підозра на СОVID-19. 

4. У приміщенні, де знаходився хворий викладач/працівник, слід провести 

поза графіком провітрювання та дезінфекцію поверхонь. 

 

III. Дії у разі отримання позитивного тесту на SARS-CoV2 у здобувача 

/ викладача/ працівника закладу освіти 

У разі отримання позитивного результату тестування на SARS-CoV2 

здобувача освіти необхідно: 

1) забезпечити недопуск здобувача/ викладача/ працівника закладу освіти 

з позитивним результатом тестування на SARS-CoV2 до закладу освіти; 

2) забезпечити позачергове проведення дезінфекції та генеральне 

прибирання приміщень закладу освіти, гуртожитку тощо, де перебував 

здобувач/ викладач/ працівник з позитивним тестом; 

3) забезпечити направлення контактних осіб до сімейного лікаря для 

підтвердження відсутності у них SARS-CoV2. 


