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УкPAIIIA
Кoпlyнaльний зaклaд <<Hовoryсapiвськa гiмнaзiя

Бaлaклiйськoi paйоннoi paди Хapкiвськoi oблaстir>

IIAкAЗ

с. Hoвa Гyсapiвкa

31 сеpпня 2020 poкy

Про зaтвepД)кеHIIя аЛгopитМy .цiй'
якщo BияBЛrнo сиMПТoIl{и кopoнaвiрyсy

N} 94-oД

Biдпoвiднo до ст.40 Зaкoнy УкpaiЪи < Пpo зaбезпечення сaнiтapнoгo Ta епiдeмi.rнoгo

блaгoпoлyччя нaоелентrя)' пoсTaнoBи гoЛoвнoгo .цеpжaBIIoГо сaнiтapнoгo лiкapя Укpaiни

вiд 22.08.2020 Nb50 <Пpo ЗaTBеp.цхtення ПpoTиепi.цемiчниx зaхoДiв y .u*,uдu* ocвiти нa

пepioд кapaI{TиI{y У зв,язкy з ПoшиpенI{ЯM коpoнaвipyснoi xвopoби>, ПpoToкoЛy

педaгoгiuнoi paди }Ф1 вiд 3|.08'2020 poкy, З MeToIo збеpеження здopoв'я Ta жиTTя

yнaсникiв освiтньoгo rrpoцrсy y зaклaдi oсвiти

HAкAз}To:

1. Зaтвеpдити aлгopитм дiй:

1.1. У pазi BияBЛеI{ня симптoмiв зaxBopIoBaIIня нa COVID-19 в пpaцiвникiв

ЗaклaДy oсвiти (дoдaтoк 1)

|.2. У paзi BияBЛеHI{Я симптoмiв зaxBoploBalrня нa COVID-19 y здoбyвauiв oсвiти
(дoдaтoк 2)

2. Шелеxaнь H.Г., зaстyIlникy .циpекТopa З I{aBЧaЛЬнo-BихoBIIoi pобoти, ДoBеcTи .цo

вiДомa педaгoгiuниx пpaцiвникiв тa yнaсникiв oсвiтньoгo ПpoЦесy aЛгopиTМ дiй пpи

виявленнi cимптoмiв кopoнaвipyснoi хвopoби.

З нaкaзoм oзнaйoмленi:
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.{oлaток l
.цo нaкiх}y ]ф94.oД вiд 31.08.2020 pокy

Aлгоpитпr дй y paзi виявлeння сI{MПтoпriв зaхBopюBaнIIя на CQVID.!9
в пpaцiвникiв зaклaдy oсвiти

У paзi BияBЛeI{ня пpaцiвникa з пiДвищенolo TеМIlеpaTyporo тiлa Пoнa.ц З7.2 С a6o з

oзЕaкaми ГoсTpoГo pеспipaтopнoгo з€lхBopIoBaI{ня' тaкиtа пpaцiвник нr дoпyскarTься
до poбoти Ta зa pекoМен,цaцiями вiД меДичнoТ сестpи отapшoТ зBrpTarTЬся зa

Мr.Цичнolo .цoIIoMoГoю .цо сiмейногo лiкapя.
Пpи пoявi пi.цвищенoТ тeмпrpaтypи тiлa Пoнa.ц З7.2 С aбo гoстpoгo pеспipaтopнoгo
зaхBopIоBaIIIIя B.цoМa, пpaцiвник пoвi.цoмляr.циprкTopa зaкJla.цy Ta IIе Bихo,циTь IIa

poбoтy, a зBерTarTЬcя.цo сiмейногo лiкapя. .

У paзi BияBЛеI{ня пpaЦiвникa з пi.цвищrнolо TеМIlrpaтypoтo тiлa Пoнa.ц З.7.2 С aбo iз
oзнaкaми Гoстрoгo pеспipaтopнoгo зulхBopIoBaIIня. Пpотягoм дня пpaцiвники oДягar

Maскy i вiдстopoнЯ€TЬcЯ вiд poбoти. Зa пoтpеби iзолroсться в спецiarrьне
пpимiщення.
М"д"""u ceотpa стapшa зBrpтarTЬся.цo сiмейнoгo лiкapя paзoМ з якиМ пpиймaeться

yзгo,Щкrнe piшення щoДo нaпpaBЛення пpaцiвникa з oзнaкaми хBopoби.цo зaкJlaДy

oxopoни здopoв'я.
Пiсля BиЛyчення oсoби iз симптoмaми iнфекцiйнoi xвopoби в пpимiщеннi, де

пеpебyвaл a TaКa o сoбa пpoBo.циTься пpовiтpIoBaIIня тa дезiнфекцiя висoкo

кoIITaкTI{иx IloBrpxoнЬ.



flодaтoк 2

Дo нaкaзy Nb94-oД вiд 31.08.2020 pокy

Aлгоpитм дiй y paзi BияBЛrння сиMПтoMiв зaхвoproBaння нa COVID.19
y здобyвa.riв oсвiти

1. Bчитель Дистaнцiйнo (зa.цoпoМoгoю телeфoнy), пoвiдoмляr Мe.цичнy сесTpy сTaplПy

тa aдмiнiстpaцiro зaклaдy Пpo cиМIIToми СOVID-19 y здoбyвa.ra oсвiти.
2. Ме.цичнa оесTpa сTapшa зaбиpae ДИT'тI1у.цo Ме.циЧнoгo кaбiнетy тa пoвiдoМЛяс

зaвiдyвaua гocпo.цapсTBoм Пpo неoбхiднiсть зДiйснити дезiнфекцiro пpимiщення, де
пеpебyвa'тa ДИTИHa,

з. Медиuнa сecTpa сTapшa ПpoBoДиTЬ пеpвинний 0гЛЯД ДIlТИнИ. Зa пoтpeби Зв'язyrться
з сiмейним лiкapем здoбyвaua oсвiти, в paзi нaгaльнoi пoтpеби BикJIикae IIIBиДкy

,цoПoМoгy.
4. Mе.цичнa coсTpa сTapшa пoвi.цoмляс кЛaснoгo кеpiвникa гtpo pезyЛЬтaти oгЛя.цy щo.цo

нaявнoстi симптoмiв COVID-19 a клaсний кеpiвник пoвiДoмляr бaтькiв.

5. У paзi сxохсoстi симптoмiв xBopoгo нa COVID-19 iнпrих дiтей кnacy iзoлroroть

(зaбopoнясTься ПеpесyBaння пo зaкЛa.цy oсвiти).

6' ПpибиpaлЬницi слyжбoвиx пpимiшень теpмiнoвo ПpoBo.цяTЬ пpoвiтpювaння

пpимiщeнь тa дезiнфекцirо висoкo кoI{TaкTниx IIoBеpxoнь в пpимiщеннi, .це

пеpебyвaлa Taкa oсoбa.
7. Aдмiнiстpaцiя зaклaДy oсвiти iнфоpмye вiддiл oсвiти Пpo BияBЛеI{Hя.циTи}Iи з

oзнaкaМи хвopoби тa обмежyе вxi.ц дo пpимiщенЬ' .це пrpебyвaлa ДИ.tИНa з ознaкaМи

xвopоби.
8. Клaсний кеpiвник ПpoBo,циTЬ пoвтopний iнстpyктa>к з дiтьми, щo бyли B кoI{TaкTr 1з

oсoбoю з oзнaкaMи xвopoби нa COVID-19.
9. ,{iти гpyпи pиЗикy Пеpexo.цяTь нa сaмoiзoляцiro.цo oTpиМaння pезyльтaтiв

лaбopaтopниx Дoслi.ц}кеHЬ.
10. Якщo TеcT нa COVID-19 не пiдтвеp.ц)кеHo' .цiти.цaнoгo клaсy IIoBepTaIотЬся.цo

I{aBЧaння.

11. Якщo TеcT нa COVID-19 пiдтвеpдхсенo, дiти.цaнoгo клaсy Пеpевo.цяTЬcЯHa

дистaнцiйне }IaBчaнн я нa 2 тижнi.


