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Керівникам закладів освіти
м. Чернівці

Про дії керівника закладу освіти
у разі виявлення в учасника
освітнього процесу ознаки
гострого респіраторного
захворювання
Управління освіти Чернівецької міської ради надсилає для використання
в роботі та виконання алгоритм дій керівника закладу освіти у разі виявлення в
учасника освітнього процесу ознак гострого респіраторного захворювання.
Алгоритм дій розроблено з урахуванням:
1) Постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 р. №641 «Про
встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів
на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID 19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами);
2) Постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2020 р. №757 «Про
внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України»;
3) листа Міністерства освіти і науки України від 28.08.2020 № 1/9-490
“Щодо створення безпечних умов організації освітнього процесу у 2020/2021
навчальному році”;
4) наказу Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної
адміністрації від 28.08.2020 р. №249 «Про організацію роботи закладів освіти у
2020/2021 навчальному році на період карантину у зв’язку поширенням
короновірусної хвороби (COVID - 19)»;
5) Регламенту діяльності закладів дошкільної освіти комунальної форми
власності в умовах адаптивного карантину в 2020/2021 н.р., затвердженого
наказом управління освіти міської ради від 30.07.2020 р. №253;
6) Регламенту підготовки та організації освітнього процесу в закладах
загальної середньої освіти міста Чернівців в умовах адаптивного карантину в
2020/2021 навчальному році (нова редакція), затвердженого наказом управління
освіти Чернівецької міської ради від 26.08.2020 р. №278;
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7)
Моделей організації освітнього процесу в умовах адаптивного
карантину, рекомендованих листом управління освіти Чернівецької міської
ради від 13.08.2020 р. №01-34/1609.
Керівнику закладу освіти до початку освітнього процесу в закладі
необхідно визначити порядок відокремлення осіб, у яких виявлено ознаки
гострого респіраторного захворювання, від інших здобувачів освіти та
працівників, а також процедуру інформування батьків (інших законних
представників) та консультування з ними і сімейними лікарями/органами
управління охороною здоров’я для прийняття узгодженого рішення щодо
направлення дітей (з батьками або особами, які їх заміняють) додому або (за
наявності підстав) щодо направлення учнів/педагогів/працівників до закладу
охорони здоров’я.
І.
Дії керівника закладу освіти у разі виявлення у здобувана освіти
ознак гострого респіраторного захворювання.
1. У разі виявлення у здобувана освіти ознак гострого респіраторного
захворювання, до приїзду батьків або інших законних представників дитини,
здобувані освіти знаходяться в масках постійно до вирішення питання щодо
направлення їх додому чи до закладу охорони здоров’я.
2. До прийняття відповідного рішення необхідно направити здобувана
освіти до спеціально відведеного приміщення закладу освіти в супроводі
працівника закладу освіти (ним може бути медичний працівник закладу або, в
разі відсутності медичного працівника, класний керівник або інший працівник
закладу (далі - уповноважена особа), визначений керівником закладу або його
заступником) та невідкладно поінформувати батьків (інших законних
представників).
Переконайтеся в тому, що батьки здобувана освіти знають, як зв’язатися з
уповноваженою особою. Ця особа має бути забезпечена стандартними засобами
захисту, а також повинна дотримуватися заходів безпеки при догляді за
особами з підозрою на СОУГО-19: носити маску і дотримуватися необхідної
дистанції.
У разі, якщо дитина налякана і болісно переживає власний стан,
уповноважена особа має заспокоїти дитину і залишатися з нею в окремому
приміщенні, що добре провітрюється, не знімати маску і дотримуватися
дистанції.
3. Медичний працівник або уповноважена особа має надіслати екстрене
повідомлення форми 058/о (додаток 1) про підозру на інфекційне захворювання
до лабораторного центру (відповідного його підрозділу).
4. Медичний працівник або уповноважена особа закладу реєструє
випадок в журналі реєстрації форми ОбО/о (додаток 2).
5. Медичний працівник або уповноважена особа телефонує батькам
та/або сімейному лікарю, викликає (за потреби) швидку допомогу, після
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прибуття батьків відправляє з ними дитину додому. За наявності показань для
госпіталізації швидка медична допомога доставляє дитину до стаціонару.
6. Медичний працівник або уповноважена особа співпрацює з
епідеміологами лабораторного центру в ході епідеміологічного розслідування і
допомагає їм визначати коло контактних осіб:
• які разом знаходилися у шкільному транспорті;
• які знаходилися разом в одному приміщенні (класі);
• які контактували в побуті.
7. Ніхто з працівників закладу освіти, у тому числі медичний працівник
чи уповноважена особа, які опікуються підозрілим випадком або
підтвердженим випадком СОУГО-19, не має права розголошувати імені
хворого або того, у кого підозрюють СОУГО-19, задля збереження
лікарської таємниці.
Обов’язок закладу освіти — запобігати булінгу та стигматизації у зв’язку
з СОУГО-19.
II.
Дії керівника закладу освіти у разі отримання позитивного тесту на
8АЯ8-СоУ2 у здобувана освіти:
У разі отримання позитивного результату тестування на 8АІ18-СоУ2
здобувана освіти необхідно:
• направити додому на самоізоляцію контактних осіб (клас, групу) (згідно з
Додатком 2 до Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба
(СОУГО-19)») на 14 днів (додаток 3).
• забезпечити позачергове проведення дезінфекції та генеральне прибирання
приміщення школи/класу, салону шкільного автобуса тощо;
• для класу/групи, яка перебуває на самоізоляції, організувати освітній процес
за допомогою технологій дистанційного навчання;
• якщо захворювання на СОУГО-19 підтвердилося і в контактних осіб,
директор закладу освіти може прийняти рішення про організацію освітнього
процесу за допомогою технологій дистанційного навчання для кількох класів
або закладу освіти в залежності від наявності підтверджених випадків в
одному чи кількох класах;
• медичний працівник закладу або уповноважена особа має співпрацювати з
епідеміологами
лабораторного
центру
в ході
епідеміологічного
розслідування.
III.
Якщо на СОУГО-19 захворів учитель, інший працівник закладу
освіти необхідно:
1) працівники закладу освіти, які перебували у контакті з особами, в яких
лабораторно підтверджено захворювання на СОУГО-19, не виходять на роботу
та невідкладно звертаються за медичною допомогою;
2) якщо температура, кашель, нежить у працівника закладу з’явилися під час
роботи, він має невідкладно залишити заклад освіти 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 СОУГО-19
У приміщенні, де знаходився хворий вчитель/працівник, слід провести поза
графіком провітрювання та дезінфекцію поверхонь.
IV. Інформування учасників освітнього процесу про випадок СОУЮ-19
у закладі освіти:
Переконайтеся, що працівникам закладу освіти та батькам дітей відомо, що
ніхто не має відвідувати школу, якщо у нього температура, кашель, нежить.
Переконайтеся, що вони розуміють, що мають залишатися вдома, якщо
контактували з хворим.
Попросіть, у разі підозри, контакту чи хвороби на СОУГО-19
вчителів/працівників закладу і батьків учнів повідомляти про це
вчителя/медичного працівника/адміністрацію.
Нагадуйте працівникам закладу та батькам учнів про особливу небезпеку
СОУГО-19 та необхідність дотримуватися дистанції, регулярно мити руки,
уникати скупчення людей, провітрювати приміщення.
Пояснюйте, як можна зменшити стрес: більше спілкуватися з рідними
телефоном або онлайн, займатися улюбленими справами.
Порадьте батькам, як зробити родинне помешкання безпечнішим для
дорослих та дітей (регулярно дезінфікувати поверхні й провітрювати
приміщення).
Закликайте звертатися до лікаря/лікарки телефоном у разі появи небезпечних
симптомів.
Поінформуйте батьків та всіх учасників освітнього процесу про коло осіб, які
підпадають під перелік самоізоляції.
V. Самоізоляції підлягають:
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2020 р.
№757 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України»
самоізоляції підлягають:
1) особи, які мали контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком СОУГО19, крім осіб, які під час виконання службових обов’язків використовували
засоби індивідуального захисту відповідно до рекомендацій щодо їх
застосування;
2) особи з підозрою на інфікування або з підтвердженим діагнозом
захворювання на СОУГО-19 у легкій формі за умови, що особа не потребує
госпіталізації;
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3) громадяни України, що перетинають державний кордон та прибули з
держави із значним поширенням СОУГО-19, крім таких осіб, якщо немає
підстав вважати, що вони були в контакті із хворою на СОУЮ-19 особою:
осіб, які не досягли 12 років;
працівників дипломатичних представництв та консульських установ
іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій,
акредитованих в Україні, та членів їх сімей;
членів офіційних урядових та інших делегацій України, які повертаються в
Україну після здійснення короткотермінових відряджень за кордон з метою
участі в міжнародних консультаціях, переговорах, конференціях, сесіях органів
міжнародних організацій, засіданнях міжурядових комісій, інших спільних
міждержавних органів;
водіїв та членів екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що
здійснюють регулярні перевезення, членів екіпажів повітряних, морських і
річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад;
осіб, що здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для
трансплантації;
осіб, які мають негативний результат тестування на СОУГО-19 методом
полімеразної ланцюгової реакції, який проведено не більш як за 48 годин до
перетинання кордону;
4) особи, які прибувають з тимчасово окупованих територій у Донецькій та
Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, крім
таких осіб, якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті із хворою на
СОУГО-19 особою:
осіб, які не досягли 12 років;
працівників представництв офіційних міжнародних місій, організацій,
акредитованих в Україні.
Державою із значним поширенням СОУГО-19 є держава, в якій кількість
нових випадків реєстрації хвороби СОУГО-19 на 100 тис. населення за останні
14 днів перевищує кількість таких випадків в Україні.
Перелік держав із значним поширенням СОУГО-19 формується
Міністерством охорони здоров’я та переглядається кожні сім днів.
Особа, яка підлягає самоізоляції у зв’язку з перетинанням державного
кордону або контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території в
Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та
м. Севастополя та виїзду з них, зобов’язана встановити та активувати
мобільний додаток системи “Дія” (далі — мобільний додаток). У разі
неможливості встановлення такого мобільного додатка особа підлягає
обсервації.
Самоізоляція, обсервація особи у зв’язку з перетинанням державного
кордону або контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території в
Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та
м. Севастополя та виїзду з них припиняється в разі одержання негативного
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результату тестування на СОУГО-19 методом полімеразної ланцюгової реакції,
який проведено після перетинання державного кордону або контрольних
пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській
областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.”.
Додатки на трьох аркушах.
Заступник начальника, начальник
відділу дошкільної освіти управління
освіти Чернівецької міської ради
Андронічук А.В.

Н.П. Вітковська

