
 

  

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я  УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА „СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 

ЦЕНТРКОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ  МОЗ УКРАЇНИ” 

Лебединське відділення  
вул. Першогвардійська,1,  м. Лебедин,  42200,      факс (0245) 2-26-29,  тел. (0245) 2-26-29 

E.mail:  lebedin.ses@ukr.net               ЄДРПОУ 38523259 
  

№ 03-2/475   від   30.09.2021 р.                             

Т.в.о. начальника управління  освіти,  

молоді і спорту Лебединської міської  

             ради 

                                                Вікторії НЕЧИПОРЕНКО 

  

Про вжиття протиепідемічних заходів 

  

На виконання постанови КМУ від 09.12.2020р. № 1236 "Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 

заходів з метою запобігання поширення на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» 

(зі змінами), наказу МОЗ України від 28.03.2020р. № 722 «Організація 

надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-

19)»(зі змінами), з метою попередження поширення коронавірусної хвороби 

(COVID-19) серед працівників закладів дошкільної освіти та шкіл 

надсилаємо вам 

         

        Рекомендації щодо  порядку проведення  протиепідемічних заходів у 

закладах дошкільної освіти  при виявленні хворого COVID-19  

        При виявленні у закладі дитини (або працівника) з ознаками гострої 

респіраторної хвороби (наприклад, підвищення температури тіла понад 

37,2˚С, кашлю, нежитю, болю в горлі тощо) / або  отриманні інформації про 

реєстрацію випадку захворювання на COVID-19 у дитини (працівника), з 

метою попередження поширення інфекції у колективі, рекомендовано 

керівникам закладів здійснити наступні заходи: 

1).ізолювати хвору дитину у спеціально відведеному приміщенні (до приходу 

батьків), працівника з ознаками захворювання відсторонити від роботи та 

запропонувати йому звернутися до сімейного лікаря; 

2).провести провітрювання приміщення (поза графіком) та дезінфекцію 

висококонтактних поверхонь (за відсутності дітей);  



3).направити всіх інших дітей групи (контактних), в якій  мав місце випадок 

захворювання,   на самоізоляцію на 14 днів від дати останнього контакту з 

хворим. Інформувати 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; 

4).визначити  коло осіб з числа персоналу, які контактували з хворим та 

підлягають самоізоляції, а саме: 

- наявність прямого фізичного контакту із захворілим на COVID-19;  

- наявність незахищеного контакту (без використання маски, респіратору) 

із слизовими виділеннями з дихальних шляхів хворого на COVID-19 

(наприклад, перебування в зоні хворого під час кашлю, чи доторкування 

руками до використаних серветок); 

-контакт з хворим на COVID-19 на відстані до одного метру протягом 15 

хвилин і більше, за умови не використання відповідних ЗІЗ або з підозрою 

щодо неправильного їх використання (наприклад, маска під носом, маска на 

підборідді  тощо);  

-перебування у закритому приміщенні (наприклад, група, аудиторія, 

кімната) із хворим на COVID-19 протягом 15 хвилин і більше на відстані 

менше одного метру;  

-інші випадки, які при ситуаційному аналізі мають ризики щодо інфікування 

COVID-19. 

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. 

5).невідкладно надати списки всіх контактних осіб з числа персоналу  до ДУ 

«Сумський ОЦКПХ МОЗ України» з метою забезпечення медичного 

спостереження сімейними лікарями протягом 14 днів з моменту останнього 

контакту з хворим за  наступною схемою: 

 

 

 

 

 



Список осіб, які контактували з хворим 

____________________________________ 
(найменування закладу) 

Дата                                                                                                               Підпис керівника 

 

Примітка: медичному нагляду без  самоізоляції підлягають контактні особи, 

які мають документальне підтвердження про імунізацію проти COVID-19 

за повною схемою (у разі, якщо після  другого щеплення пройшло не менше  14 

днів)  або про захворювання на COVID-19 протягом 6 останніх місяців, за 

відсутності у них симптомів захворювання. При появі у таких осіб протягом 

14 днів з дня останнього контакту з хворим на COVID-19 відповідних 

симптомів захворювання – їх негайно відстороняють  від роботи та 

направляють до сімейного лікаря. 

6).надати до ДУ «Сумський ОЦКПХ МОЗ України» списки дітей, батьки 

яких повідомлені про дотримання вимог самоізоляції; 

7).забезпечити проведення прибирання приміщень, де перебував  хворий,  з 

використанням дезінфекційних засобів та знезараження речей спільного 

користування (отримання консультації щодо правил проведення дезінфекції/ 

або заявки на проведення дезінфекції спеціалістами епідеміологічного 

відділу Лебединського відділення ДУ «Сумський ОЦКПХ МОЗ» можливе за 

телефонами  (2 24 53); 

8). не допускати до роботи працівників з проявами вірусної респіраторної 

хвороби, забезпечивши проведення термометрії, опитування на наявність 

ознак респіраторного інфекційного захворювання перед початком робочого 

дня; 
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1.           



9). по завершенню  медичного спостереження контактних дітей, їх допуск в 

колектив здійснювати на підставі довідки від лікаря;  

10). забезпечити  дотримання працівниками маскового режиму, соціального 

дистанціювання, регулярного провітрювання приміщень та інших заходів 

визначених  постановою Головного державного санітарного лікаря України 

від 25.08.2021р.№8 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах 

дошкільної освіти на період карантину у зв'язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19)». 

 

           Рекомендації щодо  порядку проведення  протиепідемічних 

заходів у інших закладах освіти (крім дошкільної)  при виявленні 

хворого  з підозрою на COVID-19 або  отриманні інформації про 

реєстрацію випадку захворювання на COVID-19 

 

При виявленні у здобувача освіти (або у співробітника закладу)  ознак 

гострої респіраторної інфекції, підвищенні температури тіла понад 37,2˚С 

тощо / або  отриманні інформації про реєстрацію випадку захворювання на 

COVID-19 у здобувача освіти (або у співробітника закладу), з метою 

попередження поширення інфекції у колективі, рекомендовано керівникам 

закладів здійснити наступні заходи: 

1).ізолювати хвору дитину (з одягненою захисною маскою) у спеціально 

відведеному приміщенні, проінформувати  батьків про захворювання дитини 

та прийняти узгоджене рішення про направлення до закладу охорони 

здоров'я;  працівника з ознаками захворювання - відсторонити від роботи та 

направити під нагляд сімейного лікаря; 

2). провести провітрювання приміщення (поза графіком) та дезінфекцію 

висококонтактних поверхонь;  

3).у разі підтвердження випадку COVID-19 всі здобувачі освіти класу (групи) 

визнаються такими, що потребують самоізоляції та направляються  на 

самоізоляцію на 14 днів від дати останнього контакту з хворим, для чого 

керівник закладу через класного керівника (куратора) інформує батьків  про 

епідситуацію, необхідність дотримання режиму самоізоляції, повідомлення 

сімейного лікаря про направлення на самоізоляцію, про наявність симптомів 

(у разі появи ознак захворювання) та необхідності отримання по завершенню  

медичного спостереження довідки від лікаря про допуск до закладу освіти; 

4).визначити  коло осіб з числа працівників, які контактували з хворим, за 

наступними ознаками: 



- наявність прямого фізичного контакту з ймовірним або підтвердженим 

випадком COVID-19;  

- наявність незахищеного контакту (без використання маски, респіратору) 

із слизовими виділеннями з дихальних шляхів хворого на COVID-19 

(наприклад, перебування в зоні хворого під час кашлю, чи доторкування 

руками до використаних серветок); 

-контакт з хворим на COVID-19 на відстані до одного метру протягом 15 

хвилин і більше, за умови не використання відповідних ЗІЗ або з підозрою 

щодо неправильного їх використання (наприклад, маска під носом, маска на 

підборідді  тощо);  

-перебування у закритому приміщенні (наприклад, група, аудиторія, 

кімната) із хворим на COVID-19 протягом 15 хвилин і більше на відстані 

менше одного метру;  

-інші випадки, які при ситуаційному аналізі мають ризики щодо інфікування 

COVID-19. 

Якщо працівники не відправлялись на самоізоляцію у зв’язку з 

використанням засобів індивідуального захисту, а випадки серед них 

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. 

 

5). невідкладно надати списки всіх контактних осіб з числа персоналу та 

здобувачів освіти (професійної /професійно-технічної, фахової передвищої та 

вищої) до ДУ «Сумський ОЦКПХ МОЗ України» з метою забезпечення 

медичного спостереження сімейними лікарями протягом 14 днів з моменту 

останнього незахищеного контакту (з проведенням лабораторного 

обстеження на наявність збудника інфекції)  за  наступною схемою: 

 

Список осіб, які контактували з хворим 

                              _____________________________________      

(найменування закладу) 
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 Дата                                                                                                               Підпис керівника 

 Примітка: медичному нагляду без  самоізоляції підлягають контактні 

особи, які мають документальне підтвердження про імунізацію проти 

COVID-19 за повною схемою (у разі, якщо після  другого щеплення пройшло 

не менше  14 днів)  або про захворювання на COVID-19 протягом 6 останніх 

місяців, за відсутності у них симптомів захворювання. При появі у таких 

осіб протягом 14 днів з дня останнього контакту з хворим на COVID-19 

відповідних симптомів захворювання – їх негайно відстороняють  від роботи 

та направляють до сімейного лікаря. 

6). надати до ДУ «Сумський ОЦКПХ МОЗ України» списки дітей школи, 

батьки яких повідомлені про дотримання вимог самоізоляції; 

7). забезпечити проведення прибирання приміщень, де перебував  хворий,  з 

використанням дезінфекційних засобів та знезараження речей спільного 

користування (отримання консультації щодо правил проведення 

дезінфекції/або заявки на проведення дезінфекції спеціалістами 

епідеміологічного відділу  Лебединського відділення ДУ «Сумський ОЦКПХ 

МОЗ України» можливе за телефонами  (2 24 53); 

8). не допускати до роботи працівників з проявами вірусної респіраторної 

хвороби, забезпечивши проведення термометрії, опитування на наявність 

ознак респіраторного інфекційного захворювання перед початком робочого 

дня; 

9). забезпечити  дотримання працівниками маскового режиму, соціального 

дистанціювання, регулярного провітрювання приміщень та інших заходів 

визначених  постановою Головного державного санітарного лікаря України 

від 06.09.2021р. № 10 «Про затвердження протиепідемічних заходів у 

закладах  освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID-19)». 

 

Завідувач                                               Василь БРАГА 

 

Черничко 

0990366903 


