
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АЛГОРИТМ ДІЙ  

у разі виникнення надзвичайної ситуації, пов’язаної з виявленням 

у учасників освітнього процесу ознак гострого респіраторного 

захворювання, реєстрацією випадків захворювання на коронавірусну 

хворобу серед вихованців та працівників ДНЗ №188 

1) У разі виявлення у здобувача освіти ознак гострого респіраторного 

захворювання : 

1.1 При виявленні ознак гострої респіраторної хвороби, за відсутності 

батьків, здобувач освіти тимчасово ізолюється у спеціально відведеному приміщенні 

закладу, інформуються батьки (інші законні представники) та приймається узгоджене 

рішення щодо направлення до закладу охорони здоров’я. 

1.2 Максимально обмежується коло контактних осіб. 

1.3. Після вилучення особи з симптомами інфекційної хвороби в приміщенні, де 

перебувала така особа, проводиться провітрювання поза графіком та дезінфекція 
висококонтактних поверхонь. 

1.4. В щоденному загальноміському онлайн-моніторингу стану здоров’я учнів 

(вихованців) зазначається наявність у ДНЗ вихованців з виявленими ознаками гострого 

респіраторного захворювання. Старшою медичною сестрою забезпечується контроль 

за станом здоров’я таких вихованців. 

2) У разі реєстрації випадків захворювання на коронавірусну хворобу 

серед вихованців та працівників закладу дошкільної освіти: 

2.1. При реєстрації випадків захворювання на коронавірусну хворобу серед 

вихованців, працівників ДНЗ до ТВО надсилається письмове повідомлення, видається 

наказ про введення комплексу обмежувальних протиепідемічних заходів відповідно до 

рекомендацій, наданих ВП «Запорізький МВ ДУ «Запорізький ОЛЦ МОЗ України» 

директору ДНЗ. 
2.2. У разі підтвердження випадку коронавірусної хвороби СОУГО-19 в одного з 

вихованців, всі інші вихованці групи визнаються такими, що потребують самоізоляції. 

У ДНЗ вводиться комплекс обмежувальних протиепідемічних заходів терміном 

на 14 днів. У разі реєстрації повторних випадків захворювання або госпіталізації 

хворого термін обмежувальних заходів подовжується на 14 днів. 

На період проведення обмежувальних протиепідемічних заходів освітній процес 

здійснюється з використанням технологій дистанційного навчання, альтернативних 

форм навчання. 

2.3. Інформуються батьки вихованців про встановлення факту захворювання на 

COVID -19 у ДНЗ. 

Надаються рекомендації батькам щодо звернення (в телефонному режимі) до 

сімейного лікаря у разі появи у дітей симптомів ГРВІ із зазначенням факту контакту 
дитини із особою, яка захворіла на COVID -19  . 

Рекомендується працівникам ДНЗ у разі появи у них симптомів ГРВІ, звернутись 

(в телефонному режимі) до сімейного лікаря (дільничного педіатра), зазначивши факт 

контакту із особою, яка захворіла на COVID -19. 

 

 

 

 

 



 

Особи, які мали контакт з хворим на COVID -19 , потребують самоізоляції. 
Особи, які потребують самоізоляції, зобов’язані постійно перебувати у визначеному 
ними місці самоізоляції, утримуватися від контакту з іншими особами, крім тих, з 

якими спільно проживають (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22 
липня 2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених 
протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної 

хвороби, COVID -19 спричиненої коронавірусом»). 

2.4. Визначається коло контактних осіб, які спілкувалися із особою, яка захворіла 

протягом 14 днів до виявлення захворювання (вихованці, педагоги, персонал закладу). 

2.5. Складаються списки контактних осіб (ПІБ, дата народження, адреса 

проживання, номер контактного телефону). Списки надаються до ВП «Запорізький МВ 

ДУ Запорізький ОЛЦ МОЗ України» на ел.адресу: zарgог lс@ukг.nеt: 

2.6. Забезпечується проведення заключної дезінфекції у закладі, у приміщеннях 

груп (у тому числі наочного, роздаткового матеріалу, іграшок, всього наявного посуду, 

предметів устаткування, санітарно-технічного обладнання тощо), місцях загального 

користування (музичній, спортивній залах за умови використання), туалетній кімнаті 

для вихованців, працівників закладу, харчоблоці згідно з інструкцією до застосування 

дезінфекційного засобу. 
3) У разі виявлення у працівника закладу освіти ознак гострого 

респіраторного захворювання, підвищення температури тіла 
3.1. Працівник не допускається до роботи. 
3.2. Працівнику рекомендується звернутися до сімейного лікаря для 

визначення стану здоров’я, призначення обстеження та лікування. 

3.3. При появі підвищеної температури тіла понад 37,2°С або ознак 

гострого респіраторного захворювання вдома, працівник повідомляє директора ДНЗ та 

не виходить на роботу, одночасно звертаючись за медичною допомогою. 

3.4. У разі реєстрації випадків захворювання на коронавірусну хворобу 

серед працівників закладу освіти застосовуються дії, визначені п. 2. 

4) У разі отримання інформації про зміни стану здоров’я членів 

родини вихованців, працівників ДНЗ 

4.1. Звернення до Центру первинної медико-санітарної допомоги для 

підтвердження інформації щодо виявлених випадків захворювання на коронавірусну 

хворобу серед членів родини учасників освітнього процесу. 

4.2. Повідомлення директору ДНЗ про отримання інформації щодо випадків 

захворювання на коронавірусну хворобу серед членів родини учасників освітнього 
процесу. 

4.3. Надання рекомендації щодо перебування вихованця  на самоізоляції (за 

можливості розгляд питання дистанційної освіти) до підтвердження/спростування 

діагнозу. 

4.4. Надання рекомендації щодо перебування працівника на самоізоляції. 

Відповідно до стану здоров’я працівника, специфіки його посадових обов’язків 

розгляд можливості внесення змін до режиму роботи працівника (виконання 

роботи дистанційно). 

 

 

 

 

 


