АЛГОРИТМ ДІЙ ПРАЦІВНИКІВ ШКОЛИ ПРИ ВИЯВЛЕННІ В УЧНІВ
СИМПТОМІВ ХВОРОБИ
І. Дії при виявленні в учасників освітнього процесу симптомів хвороби.
1. У разі виявлення первинних симптомів в учасників освітнього процесу (висока
температура, сухий кашель, лихоманка) - максимально ізолювати, забезпечивши
індивідуальними захисними засобами (медична маска,
рукавички), повідомити чергового адміністратора, медичну сестру (відповідальну
особу), батьків, лікувальну установу, звернутися до лікаря для отримання
консультації або подальшого обстеження.
2. У разі виявлення хворого учня чи працівника під час освітнього процесу
тимчасово обмежується вхід до закладу та користування приміщеннями.
3. У день виявлення хворого, включаючи можливих відвідувачів
закладу, визначається перелік приміщень, у яких перебував хворий,
та забезпечується обмеження їх використання та пересування по
маршруту переміщення хворого.
4. У разі виявлення декількох хворих, які користувалися приміщеннями на одному
поверсі, обмежується весь поверх, де вони знаходились. Якщо декілька хворих
перебували на різних поверхах, видається наказ про тимчасове закриття закладу
освіти.
5. Якщо особа з підозрою на вірус, в якої був контакт з хворим, класифікується як
пацієнт, вона припиняє відвідувати заклад освіти протягом 2 тижнів, і здійснює
дистанційне лікування під наглядом спеціального медичного закладу (амбулаторно
вдома або стаціонарно в лікарні).
6. Якщо після відвідування закладу освіти підтверджуються підозри на хворобу (був
контакт з хворим), необхідно звернутися у спеціальний медичний центр лікування
та по можливості (задовільне самопочуття) не відвідувати лікувальний заклад,
отримуючи консультації лікаря дистанційно.
7. У разі підтвердження підозри на хворобу (був контакт з хворим) медична
сестра/відповідальна особа за встановлення системи екстреної комунікації з
закладами охорони здоров’я, інформує такі заклади та батьків дітей, родичів – у разі
виявлення дорослого хворого.
8. Керівник закладу освіти в обов’язковому порядку інформує районне управління
освітою (засновника).
ІІ. Дії при підтвердженні в учасників освітнього процесу хвороби за
результатами епідеміологічного дослідження
1. У разі виявлення хворого за результатами епідеміологічного дослідження та за
погодженням з органами охорони здоров’я необхідно призупинити функціонування
класу, де було виявлено хворого, на період 14 днів, або всього закладу освіти.
2. Приміщення закладу освіти можна використовувати тільки після дезінфекції
відповідними службами.
3.Надання психологічної підтримки учасникам освітнього процесу, у яких виявлено
коронавірусну інфекцію, через соціальні мережі та інші засоби зв’язку можливо
лише за згодою учасника освітнього процесу або його законних представників для
неповнолітніх осіб.

