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кураторам, викладачам, комендантам гуртожитків, студентам про порядок (алгоритм) дій з попередження
захворювання і розповсюдження гострого респіраторного захворювання
дотримуватись, забезпечити виконання, контролювати
ОЗНАКИ
керівництво
коледжу

Для
попередження
випадків
захворювання
на COVID-19

Постійний контроль
за дотриманням
студентами режиму
використання
захисних масок та
користування
антисептичними
засобами

Щоденний контроль,
опитування про стан
Для запобігання
самопочуття,
погіршення стану
температури тіла,
самопочуття,
виконання вимог
підвищенні
особистої гігієни
температури тіла
(миття рук з милом)
Забезпечити негайне
інформування батьків
При погіршенні
стану самопочуття, здобувача освіти, у
разі підвищення
підвищенні
температури
температури,
направити до
підозрі на
медичного
захворювання
працівника

куратори

викладачі

Постійний контроль
за дотриманням
студентами режиму
використання
захисних масок та
користування
антисептичними
засобами

Постійний контроль
за дотриманням
студентами режиму
використання
захисних масок (крім
лекцій) та
користування
антисептичними
засобами

Щоденний контроль,
опитування про стан
самопочуття

Негайно
проінформувати
батьків про
погіршення стану
здоров’я для
прийняття рішення
по суті

коменданти
гуртожитків

студенти

Постійний контроль Постійно на території
за дотриманням
коледжу , у
студентами режиму
громадських місцях,
використання
транспорті
захисних масок крім
використовувати
проживання у
захисну маску, та
кімнаті) та
користуватись
користування
антисептичними
антисептичними
засобами для
засобами
протирання рук
Щоденний контроль,
Щоденно,
Перед початком
опитування про стан
систематично
кожної пари
самопочуття,
виконувати вимоги
опитування про стан
температури тіла,
правил особистої
самопочуття
виконання вимог
гігієни (миття рук з
особистої гігієни
милом) обробляти
(миття рук з милом)
руки антисептиками
Негайно
Негайно
Повідомити куратора,
проінформувати
проінформувати
викладача,
куратора для
куратора для
коменданта
подальшого
подальшого
гуртожитку, старосту
інформування батьків інформування батьків
групи та
про погіршення стану про погіршення стану
зателефонувати
здоров’я для
здоров’я для
батькам про
прийняття рішення
прийняття рішення
погіршення стану
по суті
по суті
здоров’я

У разі виявлення
характерних ознак
гострого
респіраторного
захворювання,
підвищення
температури тіла,
погіршенні
загального
самопочуття та
стану здоров’я

При первинному і
повторному
лабораторному
підтвердженні
захворювання на

COVID-19

Негайно припинити
відвідування занять,
вжити невідкладних
заходів для
медичного
обстеження
здобувача освіти,
спільно з батьками
прийняти рішення
щодо проходження
лікування за місцем
постійного
проживання.

Заборонити
відвідування занять,
негайно
проінформувати
керівництво коледжу,
зателефонувати
батькам, вжити
невідкладних заходів
для медичного
обстеження
здобувача освіти,
спільно з батьками
прийняти рішення
щодо проходження
лікування за місцем
постійного
проживання.

Забороняє
відвідування занять,
визначає коло
контактних осіб для
направлення на
лабораторне
обстеження,
інформує
Міністерство освіти і
науки, управління
освіти ОДА,
Управління охорони
здоров’я ОДА,
ДСНС, організовує
дистанційне
навчання.

Негайно доповідає
керівництву коледжу,
інформує батьків,
направляє до закладу
охорони здоров’я для
лікування, або
забезпечує
направлення за
місцем постійного
проживання для
лікування. Припиняє
заняття, визначає
коло контактних осіб
контролює та
проводить
дистанційне
навчання.

Заборонити
відвідування занять,
негайно
проінформувати
куратора.

Негайно інформує
куратора, направляє
до закладу охорони
здоров’я для
лікування, Припиняє
заняття, організовує
та проводить
дистанційне
навчання.

Негайно направити
студента для огляду
медичним
працівником,
проінформувати
куратора та по
можливості
ізолювати студента
від контакту з
іншими мешканцями
гуртожитку.
Зателефонувати
батькам для
прийняття рішення
про лікування за
місцем постійного
проживання.

Повідомити про
погіршення стану
самопочуття куратора
навчальної групи,
старосту групи,
коменданта
гуртожитку,
звернутись до
медичного
працівника коледжу
та особисто
зателефонувати
батькам. Обмежити
контакти з іншими
студентами.
Продовжити
лікування за місцем
постійного
проживання.

Негайно доповідає
керівництву коледжу,
інформує батьків,
направляє до закладу
охорони здоров’я
забезпечує
направлення за
місцем постійного
проживання для
лікування, визначає
коло контактних осіб
організовує та
проводить обробку
приміщень
гуртожитку
антисептичними
засобами.

Негайно інформує
куратора, старосту,
батьків, коменданта
гуртожитку
направляється до
місця постійного
проживання для
лікування,
повідомляє про коло
контактних осіб у
навчальній групі та
гуртожитку для
проведення
лабораторного
обстеження.

