
А Л Г О Р И Т М 
дій на випадок надзвичайної ситуації, пов'язаною з реєстрацією можливих 

випадків захворювання на COVID-19 серед здобувачів освіти та працівників 
університету 

 
 

1. Допуск до роботи персоналу закладів освіти здійснюється за умови 
використання засобів індивідуального захисту (респіратора, захисного щитка або 
маски, в тому числі виготовленої самостійно) після проведення термометрії 
безконтактним термометром. 

 
У разі виявлення співробітника з підвищеною температурою тіла понад 

37,2°C або із ознаками гострого респіраторного захворювання, такий співробітник 
не допускається до роботи з рекомендаціями звернутись за медичною допомогою 
до сімейного лікаря. 

 
При появі підвищеної температури тіла понад 37,2°C або ознак гострого 

респіраторного захворювання вдома, співробітник повідомляє свого 
безпосереднього керівника та не виходить на роботу, одночасно звертаючись за 
медичною допомогою. 

 
2. При виявленні у осіб, які проживають у гуртожитку, симптомів гострого 

респіраторного захворювання та/або підвищення температури тіла, адміністрація 

невідкладно повідомляє заклад охороні здоров'я, який надає медичну допомогу 
особам, що проживають в гуртожитку, або медичний пункт, що обслуговує 
студентські містечка/гуртожиток та вживає невідкладних заходів щодо 
недопущення розповсюдження коронавірусної хвороби (COVID-19) у гуртожитку. 

 
При появі симптомів респіраторного захворювання та/або підвищення 

температурі тіла у особи, що проживає у гуртожитку, така особа підлягає ізоляції до 
отримання консультації медичного працівника. 

 
За умові багатомісного розміщення, ізоляції підлягають усі особи, що спільно 

проживали з нею. 
 
3. При виявленні випадку коронавірусної хвороби (COVID-19) серед осіб, 

які проживають або перебувають в гуртожитках, працівники державних установ 
МОЗ епідеміологічного профілю проводять епідеміологічне розслідування випадку 
та встановлюють контактних осіб з урахуванням постійних контактів в місцях 
спільного побуту, у спільному з хворим житловому блоці або секції, користування 
спільними приміщеннями. 



 
4. Особи з підозрою на коронавірусну хворобу підлягають госпіталізації 

або самоізоляції у відповідності до галузевих стандартів надання медичної 
допомоги. 

 
5. Контактні особи підлягають самоізоляції у відповідності до галузевих 

стандартів в сфері охорони здоров'я та в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 
України від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та 
запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним 
поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2». 

 
6. Особам, що знаходяться на самоізоляції в приміщеннях гуртожитку, 

має бути забезпечено медичне спостереження, доставка харчових продуктів, 
медикаментів, засобів гігієни, особистих речей із дотриманням необхідних 
протиепідемічних заходів. 

 
7. Особам, що знаходяться на самоізоляції в приміщеннях гуртожитку, у 

разі необхідності має бути надана медична допомога відповідно до Стандартів 
надання медичної допомоги хворим на СОVID-19. 

 
8. Доступ до гуртожитку має бути обмежено на вході/виході, який 

забезпечує доступ до місць самоізоляції осіб. 
 
9. Територіальні органи Національної поліції України або відповідні 

підрозділи Національний гвардії України після одержаний інформації щодо 
встановлення режиму самоізоляції в гуртожитках невідкладно вживають щодо 
контролю за дотриманням режиму самоізоляції шляхом забезпечення, за потреби, 
чергування біля місць масової самоізоляції осіб, для оперативного реагування на 
випадки порушення умов самоізоляції, встановлення тимчасових пунктів 
базування. 

 
 
 
Завідувач здоровчастиною                                                 Чапа С.В. 


