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ЛЕБЕДИНСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ясла-садок) «РОМАШКА»  

ЛЕБЕДИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

АЛГОРИТМ  
ДІЙ ПРИ ВИЯВЛЕННІ СИМПТОМІВ ІНФЕКЦІЙНОЇ  

ХВОРОБИ В ПРАЦІВНИКА 
При виявленні у закладі працівника з ознаками гострої респіраторної хвороби 

(наприклад, підвищення температури тіла понад 37,2˚С, кашлю, нежитю, болю в горлі 

тощо) 

Працівник: 

− повідомляє медичного працівника закладу освіти; 

− повідомляє керівника закладу освіти. 

− звертається до лікаря для отримання консультації або подальшого обстеження; 

− виконує всі рекомендації лікаря; 

− за необхідності викликає «швидку допомогу»; 

Керівник закладу освіти: 

− тимчасово обмежує вхід до закладу та користування приміщеннями; 

Медична сестра: 

− контролює проведення дезінфекційних заходів у всіх приміщеннях ЗДО. 

 

При отриманні інформації про реєстрацію випадку захворювання на COVID-19 у 

працівника, з метою попередження поширення інфекції у колективі, здійснити наступні 

заходи: 

Працівник: 

− повідомляє керівника закладу освіти; 

− звертається до лікаря для подальшого обстеження; 

− виконує всі рекомендації лікаря; 

− за необхідності викликає «швидку допомогу» 

Керівник закладу освіти: 

− тимчасово обмежує вхід до закладу та користування приміщеннями; 

− повідомляє Управління освіти молоді та спорту виконавчого комітету Лебединської 

міської ради про наявність випадку захворювання;  

− визначає  коло осіб з числа персоналу, які контактували з хворим та підлягають 

самоізоляціїя; 

− направляє всіх дітей групи (контактних), в якій мав місце випадок захворювання,   на 

самоізоляцію на 14 днів від дати останнього контакту з хворим.  

Медична сестра: 

− контролює проведення дезінфекційних заходів у всіх приміщеннях ЗДО. 

Вихователь: 

− інформує батьків тимчасове закриття групи; 

− інформує батьків про необхідність дотримання режиму самоізоляції, про 

повідомлення сімейного лікаря щодо контакту з хворим та необхідність звернення 

за медичною допомогою  при появі ознак захворювання у дитини. 

 



Якщо працівники не відправлялись на самоізоляцію у зв’язку з використанням 

засобів індивідуального захисту, а випадки у колективі продовжують реєструватись 

протягом 14 днів з моменту припинення контакту з хворим на COVID-19, то це може бути 

проявом подальшого поширення інфекції у закладі. В таких випадках, контактні працівники 

в подальшому підлягають самоізоляції. 

(за матеріалами Листа Лебединського відділення центру контролю та профілактики 

хвороб МОЗ України № 03-2/475 від 30.09.2021 «Про вжиття протиепідемічних заходів» ) 

 

 

Пам’ятайте: Ваше здоров’я та здоров’я Вашого оточення у Ваших руках 
 


