
ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор

АЛГОРИТМ ДІИ^ &
працівників ДНЗ «ОВПУТТХ» у разі виявленая ознак 

респіраторного захворювання у здобувачів освіти

На виконання листа МОН України від 03.09.2020 року № 1\9-507 
«Щодо створення безпечних умов організації освітнього процесу 
2020\2021 навчального року та листа ДОН Одеської ОДА від 03.09.2020 
р. № 3258\02\52-02-02, рекомендуємо:

1 .Педагогічний працівник (класний керівник\майстер виробничого 
навчання ) перед початком занять проводить опитування здобувачів 
освіти щодо їхнього самопочуття та наявності симптомів респіраторної 
хвороби.
2.У разі виникнення ознак гострої респіраторної хвороби здобувач освіти 
одягає маску та тимчасово повинен бути ізольований у спеціально 
відведеному приміщені закладу П(ПТ)0.
3. Медичний працівник закладу П(ПТ)0 проводить первинний огляд, 
вимірювання температури та, у разі потреби, викликає швидку допомогу.
4. Педагогічний працівник (класний керівник\майстер виробничого 
навчання ) інформує батьків здобувачів освіти або осіб, які їх замінюють, 
про наявність симптомів респіраторної хвороби.
5. Медичний працівник закладу П(ПТ)0 або педагогічний працівник 
(класний керівник\майстер виробничого навчання ) відправляє додому 
здобувача освіти ( якщо йому /їй виповнилось 18 років) або у супроводі 
батьків здобувачів освіти або осіб, які їх замінюють, ( якщо він\вона не 
досягли 18 років). За наявності показань для госпіталізації швидка 
допомога доставляє здобувача освіти до стаціонару.
6. Медичний працівник закладу П(ПТ)0 надсилає екстрене повідомлення 
форми 058\о про підозру на інфекційне захворювання до лабораторного 
центру ( відповідного підрозділу), а також реєструє випадок у журналі 
реєстрації форми ОбО/о.
7. Після вилучення здобувача освіти із симптомами інфекційного 
захворювання в приміщенні, де перебував цей здобувач освіти, 
проводиться провітрювання поза графіком та дезінфекція високо 
контактних поверхонь.



8.У ході епідеміологічного розслідування епідеміологами 
лабораторного центру медичний працівник закладу П(ПТ)0 та 
\або педагогічний працівник (класний керівник\майстер 
виробничого навчання ) допомагає визначити коло контактних 
осіб, які знаходились разом в одному приміщенні або 
контактували у побуті.

9.У разі підтвердження у здобувача освіти випадку корона 
вірусної інфекції СОУГО -19 всі інші здобувач 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 (СОУГО 
-19)», затверджених наказом МОЗ України від 28.03.2020 р.

10. Для навчальної групи, яка перебуває на самоізоляції, 
керівник закладу П(ПТ)0 організовує освітній процес з 
використанням технологій дистанційного навчання. Виробниче 
навчання ( виробнича практика), у разі неможливості організації 
із застосуванням технологій дистанційного навчання , 
відтерміновуються на період до завершення самоізоляції 
здобувачів освіти.
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Завідуюча медпунктом Руда О.А.


