
Алгоритм дій у разі виявлення 

у здобувача освіти та/або працівника Державного вищого навчального 

закладу «Чернівецький коледж дизайну та економіки» ознак гострого 

респіраторного захворювання 

 

Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 

22.08.2020 № 50 затверджено Протиепідемічні заходи у закладах освіти на 

період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19). 

Адмінітсрація коледжу в межах своєї компетенції забезпечує виконання 

зазначеної постанови.  

Постановою Головного державного санітарного лікаря України 

від04.08.2020 No 48 затверджено Тимчасові рекомендації щодо організації 

протиепідемічних заходів в гуртожитках в період карантину в зв’язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (СОУГО-19). 

 

1. Дії у разі виявлення у здобувача освіти ознак гострого 

респіраторного захворювання під час перебування у коледжі 

 

1. У разі виявлення у здобувача освіти при знаходженні у коледжі ознак 

гострого респіраторного захворювання, та/або підвищення температури тіла, 

до приїзду батьків або інших законних представників дитини, здобувачі освіти 

знаходяться в масках постійно до вирішення питання щодо направлення їх 

додому чи до закладу охорони здоров'я. Представник закладу освіти 

(викладач, куратор групи, майстер виробничого навчання), який взаємодіє зі 

здобувачем з ознаками гострого респіраторного захворювання, повинен 

постійно носити маску і дотримуватися дистанції. 

2. До прийняття відповідного рішення медична сестра: 

⎯ невідкладно інформує куратора групи/батьків (інших законних 

представників) та залишається із здобувачем освіти у медичному кабінеті, 

який добре провітрюється; 

⎯ дотримується заходів особистої безпеки, дистанції і перебуває у масці. 

⎯ надсилає екстрене повідомлення форми 058/о про підозру на 

інфекційне захворювання до лабораторного центру (відповідного його 

підрозділу); 

⎯ реєструє випадок в журналі реєстрації форми 060/о; 

⎯ викликає (за потреби) швидку допомогу, після прибуття батьків 

відправляє з ними дитину додому. За наявності показань для госпіталізації 

швидка медична допомога доставляє дитину до стаціонару. 

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

підтверджено  захворювання  на  СОVID-19,  не  відвідують  коледж  та 

невідкладно звертаються за медичною допомогою. 

4. У ході епідеміологічного розслідування епідеміологами лабораторного 

центру медична сестра та/або педагогічний працівник (куратор групи, 

викладач, майстер виробничого навчання) допомагає визначити коло 

https://osvita.ua/legislation/other/76059/


контактних осіб, які знаходились разом в одному приміщенні або 

контактували у побуті. 

5. Забороняється розголошувати імені хворого або того, у кого 

підозрюють СОVID-19, задля збереження лікарської таємниці. 

6. Після вилучення здобувача освіти із симптомами інфекційного 

захворювання в приміщенні, де перебував цей здобувач освіти, проводиться 

провітрювання поза графіком та дезінфекція висококонтактних поверхонь. 

7. У разі підтвердження у здобувача освіти випадку коронавірусної 

інфекції СОVID-19 всі інші здобувачі освіти відповідної групи та педагогічні 

працівники, з якими  контактував здобувач освіти, направляються на 

самоізоляцію на 14 днів (додаток 2 до Стандартів медичної допомоги 

«Коронавірусна хвороба (СОVID-19)», затверджених наказом Міністерства 

охорони здоров'я України від 28.03.2020 № 722). 

8. Для навчальної групи, яка перебуває на самоізоляції, заступник 

директора з навчальної роботи організовує освітній процес з використанням 

технологій дистанційного навчання. Виробниче навчання (виробнича 

практика), у разі неможливості організації із застосуванням технологій 

дистанційного навчання, відтерміновується на період до завершення 

самоізоляції здобувачів освіти. 

 

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

гуртожитку, ознак гострого респіраторногозахворювання 

 

1. У разі виявлення у здобувача, який проживає у студентському 

гуртожитку, ознак гострого респіраторного захворювання та/або підвищення 

температури тіла, необхідно направити його (її) до медичного ізолятора, де він 

(вона) підлягає ізоляції щонайменше до отримання консультації медичного 

працівника. 

2. Завідувач гуртожитку, вихователь, та черговий гуртожитку, які 

взаємодіють зі здобувачем з ознаками гострого респіраторного захворювання, 

повинні постійно носити маску і дотримуватися дистанції та проінформувати 

куратора групи та заступника директора з гуманітарної освіти. 

3. Вихователь зобов’язаний: 

⎯ негайно звернутися за медичною допомогою для здобувача, який 

проживає у студентському гуртожитку, з ознаками гострого респіраторного 

захворювання та/або підвищення температури тіла, до сімейного лікаря, до 

студентської поліклініки або викликати швидку допомогу, попередивши 

медиків, що є підозра на СОVID-19; 

⎯ інформує батьків/законних представників; 

⎯ повідомляє медичну сестру, яка надсилає екстрене повідомлення 

форми 058/о про підозру на інфекційне захворювання до територіального 

закладу громадського здоров’я (відповідного його підрозділу) та реєструє 

випадок в журналі реєстрації форми 060/о. 



4. Завідувач гуртожитку та вихователь співпрацюють з епідеміологами 

лабораторного центру в ході епідеміологічного розслідування і допомагають 

їм визначати коло контактних осіб. 

 

3. Дії  у разі виявлення ознак респіраторного захворювання у 

педагогічного та іншого працівника. 

 

1. У разі прояву ознак гострої респіраторної хвороби під час освітнього 

процесу працівник одягає маску та тимчасово повинен бути ізольований у 

медичному кабінеті. 

2. Медична сестра проводить первинний огляд працівника, вимірювання 

температури та, у разі потреби, викликає швидку допомогу. 

3. Керівник структурного підрозділу хворого працівника відправляє його 

додому для подальшого звернення до закладу охорони здоров'я. За наявності 

показань для госпіталізації швидка допомога доставляє працівника до 

стаціонару. 

4. У разі підтвердження у працівника випадку коронавірусної інфекції всі 

учасники освітнього процесу, з якими контактував працівник, направляються 

на самоізоляцію на 14 днів (додаток 2 до Стандартів медичної 

допомоги  «Коронавірусна хвороба (СОVID-19)», затверджених наказом 

Міністерства охорони здоров'я України від 28.03.2020 № 722). 

5. Після вилучення працівника з симптомами інфекційного захворювання 

в приміщенні, де перебував даний працівник, проводиться провітрювання поза 

графіком та дезінфекція висококонтактних поверхонь. 

6. Забороняється розголошувати імені хворого або того, у кого 

підозрюють СОVID-19, задля збереження лікарської таємниці. 

 

4. Дії у разі отримання позитивного тесту на SARS-CoV-2 у здобувача 

освіти/працівника коледжу. 

 

У разі отримання позитивного результату тестування на SARS-CoV-2 

здобувача освіти необхідно: 

1. забезпечити недопуск здобувача освіти/працівника коледжу з 

позитивним результатом тестування на SARS-CoV-2 до коледжу; 

2. якщо температура, кашель, нежить у працівника з'явилися під час 

роботи, він має невідкладно залишити коледж і звернутися до закладу охорони 

здоров'я за медичною допомогою; якщо ж у нього виникли такі небезпечні 

симптоми, як задишка, частий сухий кашель, біль у грудній клітці, 

температура, яку складно знизити, виражена блідість чи синюшність шкіри, 

повторне блювання, необхідно викликати екстрену допомогу, попередивши 

медиків, що є підозра на СОVID-19; 

3. направити додому на самоізоляцію контактних осіб (згідно з Додатком 

2 до Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (СОVID-19)») на 

14 днів; 



4. забезпечити позачергове проведення дезінфекції та генеральне 

прибирання приміщень коледжу тощо; 

5. для групи, яка перебуває на самоізоляції, організувати освітній процес 

за допомогою технологій дистанційного навчання; 

6. якщо захворювання на СОVID-19 підтвердилося і в контактних осіб, 

директор коледжу може прийняти рішення про організацію освітнього 

процесу за допомогою технологій дистанційного навчання для кількох груп 

або закладу освіти в залежності від наявності підтверджених випадків в 

одному чи кількох групах. 

 

5. Інформування учасників освітнього процесу про випадок СОVID-

19 у коледжі. 

 

1. Заборонити здобувачам освіти, працівникам коледжу та батькам 

відвідувати коледж, якщо у них температура, кашель, нежить. Переконати їх, 

що вони мають залишатися вдома, якщо контактували з хворим. 

2. Зобов’язати, у разі підозри, контакту чи хвороби на СОVID-19 

здобувачів освіти, працівників і батьків  повідомляти про це 

куратора/медичного працівника/адміністрацію. 

3. Проводити просвітницьку роботу серед усіх учасників освітнього 

проесу про особливу небезпеку СОVID-19 та необхідність дотримуватися 

дистанції, регулярно мити руки, уникати скупчення людей, провітрювати 

приміщення. 

4. Закликати звертатися до лікаря/лікарки телефоном у разі появи 

небезпечних симптомів. 

 

 

 

Заступник директора з  

адміністративно-господарської роботи           Ольга ЗАЛЕВСЬКА 

 

 

 

 


