
Алгоритм дій у разі надзвичайної ситуації,  

пов’язаної з реєстрацією випадків захворювання здобувачів освіти чи 

працівників освітнього закладу  

на коронавірусну хворобу COVID-19 

1. Якщо ви захворіли, залишайтеся вдома і зверніться до сімейного лікаря. 

2. Повідомте адміністацію освітнього закладу про захворювання. 

3. За допомогою хлоровмісних або спиртовмісних засобів дійсніть дезінфекцію 

вашого помешкання. Дезінфекція проводиться і в освітньому закладі. 

4. Освітній заклад переходить на 2-тижневе дистанційне навчання. 

 

5. Після одужання надайте довідку про те, що ви можете бути допущені до 

роботи/навчання. 

 

6. Якщо після 2-х тижнів не зафіксовані нові випадки захворювання на COVID-19, 

освітній процес в очній формі відновлюється за відповідним наказом директора 

школи. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Алгоритм дій  

у випадку виявлення симптомів вірусної інфекції 

у працівників освітнього закладу під час освітнього процесу  

1. Працівник, який відчув симптоми ГРВІ, повідомляє адміністрацію освітнього 

закладу про захворювання, негайно залишає приміщення закладу освіти та 

звертається до сімейного лікаря. 

2. Заступник директора з АГЧ організовує дезінфекцію освітнього закладу. 

3.Працівник школи з симптомами ГРВІ повідомляє адміністрацію освітнього закладу 

про результати тесту на COVID-19. 

4. Якщо тест не підтверджує COVID-19, працівник перебуває на лікарняному, а 

освітній процес в закладі продовжується. Якщо тест  підтверджує COVID-19, заклад 

переходить на 2-тижневе дистанційне навчання. 

5.Після одужання працівник надає довідку про те, що він може бути допущений до 

роботи. 

 



 

 

 

Алгоритм дій педагогічних працівників 

у разі виявлення в освітньому закладі дитини  

з симптомами вірусної інфекції 

1. Учитель інформує директора закладу освіти та медичного працівника 

2. Медичний працівник відводить дитину до ізолятора та, у разі потреби, викликає 

швидку медичну допомогу. 

3. Черговий заступник директора інформує батьків/осіб, що їх замінюють та 

управління освіти Херсонської міської ради про виявлення дитини з ознаками 

хвороби; обмежує вхід до приміщень, де перебувала ця дитина. 

4. Учитель проводить інструктаж з дітьми, які контактували з дитиною. 

5. Батьки забирають дітей класу, де було виявлено дитину з ознаками хвороби, для 

самоізоляції до отримання результатів лабораторних досліджень. 

6. Заступник директора з АГЧ організовує дезінфекцію приміщення, в якому 

перебувала інфікована дитина. 

7. Якщо тест не підтверджує COVID-19, учні всього закладу повертаються на 

навчання. 

8. Якщо тест  підтверджує COVID-19, учні всього закладу переходять на 2-тижневе 

дистанційне навчання. 

9. Освітній процес в очній формі відновлюється після повного одужання дитини 

(надається медична довідка) та відсутність нових випадків зараження працівників 

чи здобувачів освіти школи. 

 

 


