
АЛГОРИТМ ДІЙ ПРИ ВИЯВЛЕННІ В КЛАСІ / ГРУПІ ДИТИНИ 
З ОЗНАКАМИ РЕСПІРАТОРНОЇ ХВОРОБИ

ЩОДЕННО ПРИ  ВИЯВЛЕННІ 
Ознаки 
респіраторної 
хвороби

-гарячка, вище 37,2 град.,
-сухий кашель, 
-першіння в горлі,
-утруднене дихання,
-нежить або закладення носа,
-втрата або зниження відчуттів нюху і смаку, 
-загальна слабість,
-кишкові розлади

Вчитель
/вихователь

Організовує опитування учнів 
про самопочуття, наявність 
симптомів респіраторних 
хвороб, та вимірювання 
температури дітям в класі 
безконтактним термометром. 
Слідкує за дотриманням 
респіраторного етикету дітьми  
під час уроків.
Організовує провітрювання 
приміщень щогодини – 
тривалістю не менше 10 хв
Організовує харчування дітей 
даного класу/групи ізольовано 
від інших класів/груп.
Виводить дітей на прогулянку 
на час проведення дезінфекції в 
класі/групі.
Контактує з батьками, інформує 
адміністрацію про захворілих 
дітей.

Інформує телефоном чергового 
вчителя та медичного 
працівника про дитину з 
ознаками респіраторної 
інфекції.
До приходу медичного 
працівника – відсаджує дитину 
на відстань 1,5-2,0 м від інших 
дітей, одягає дитині маску на 
ніс і рот (або замінює наявну), 
обмежує контакт захворілої 
дитини з іншими дітьми.
Обмежує пересування дітей 
школою, дитячим садочком.
Інформує батьків дітей, що не 
мають симптомів хвороби, про 
захворілу дитину, повідомляє 
про необхідність батьками 
вимірювати температуру, 
слідкувати за станом здоров’я 
власної дитини, тощо.

Медичний 
працівник

Контролює дотримання 
маскового режиму вчителями та 
учнями 
Контролює стан  відвідування 
дітьми школи/ДДЗ
Організовує надання медичної 
допомоги працівникам закладу і 
учням
Бере участь в організації 
харчування дітей

Забирає захворілу дитину до 
ізолятора або іншої окремої 
кімнати, де можна забезпечити 
спостереження за дитиною. 
Надає медичну допомогу, за 
необхідності.
Повідомляє батьків про стан 
дитини, за необхідності – 
викликає, бригаду швидкої 
невідкладної допомоги.
Повідомляє завідувача 
господарством закладу про 
необхідність провести 



дезінфекцію в класі/групі, 
контролює приготування 
дезрозчину і етапність 
проведення дезінфекції, 
провітрювання класу після 
дезінфекції.

Технічний 
працівник

Проводить поточну дезінфекцію 
в приміщеннях школи /ДДЗ– 
протирання дверних клямок, 
підвіконь, полотен дверей, 
столів, парт, крісел, перил, 
сантехобладнання, тощо  – після 
закінчення уроків/занять

Проводить дезінфекцію всіх 
об’єктів класу/групової 
кімнати – в захисному костюмі, 
респіраторі, рукавицях – під 
контролем медичного 
працівника.

Черговий 
адміністратор

Забезпечує моніторинг 
відвідування дітьми закладу, 
інформує адміністрацію 
школи/ДДЗ.
Координує обмежувальні 
заходи в школі/ДДЗ

Інформує директора закладу 
про виявлену дитину з 
ознаками респіраторної 
інфекції.
Координує дії вчителя/ 
вихователя, медичного 
працівника і технічного 
працівника

Дирекція закладу Розподіляє потоки дітей в 
закладі
Організовує гігієнічні та 
протиепідемічні заходи
Організовує інструктажі щодо 
запобігання поширенню 
коронавірусної хвороби
Забезпечує працівників закладу 
ЗІЗ, антисептиками, 
дезсередниками, миючими 
засобами, паперовими 
рушниками, безконтактними 
термометрами, тощо
Організовує обмежувальні 
заходи в школі
Організовує харчування та 
питний режим для дітей
Організовує утилізацію ЗІЗ
Контролює протиепідемічні 
Вимоги при перевезенні учнів 
до школи (шкільними 
автобусами)

Інформує департамент освіти і 
науки ІФМР, 
міськрайуправління ДУ «ІФ 
обласний лабораторний центр 
МОЗ України», міське 
управління Держпродспожив-
служби.
Вирішує питання про введення 
обмежувальних заходів щодо 
класу/групи:

- при підтвердженні 
захворювання методом 
ПЛР – на 14 днів 
–самоізоляція дітей, 
звернення за медичною 
допомогю до педіатра, 
сімейного лікаря,

- при отриманні 
негативного ПЛР на 
коронавірусну інфекцію 
та за відсутності 
клінічних симптомів 
хвороби – діти 
відновлюють навчання



АЛГОРИТМ ДІЙ ПРИ ВИЯВЛЕННІ  У  ВЧИТЕЛЯ/ВИХОВАТЕЛЯ
 ОЗНАК РЕСПІРАТОРНОЇ ХВОРОБИ

ЩОДЕННО ПРИ  ВИЯВЛЕННІ 
Ознаки 
респіраторної 
хвороби

-гарячка, вище 37,2 град.,
-сухий кашель, 
-першіння в горлі,
-утруднене дихання,
-нежить або закладення носа,
-втрата або зниження відчуттів нюху і смаку, 
-загальна слабість,
-кишкові розлади

Вчитель
/вихователь

Організовує опитування 
учнів про самопочуття, 
наявність симптомів 
респіраторних хвороб, та 
вимірювання температури 
дітям в класі безконтактним 
термометром. Слідкує за 
дотриманням 
респіраторного етикету 
дітьми  під час уроків.
Організовує провітрювання 
приміщень щогодини – 
тривалістю не менше 10 хв
Організовує харчування 
дітей даного класу/групи 
ізольовано від інших 
класів/груп.
Виводить дітей на 
прогулянку на час 
проведення дезінфекції в 
класі/групі.
Контактує з батьками, 
інформує адміністрацію про 
захворілих дітей.

Інформує телефоном чергового 
адміністратора про ознаки 
респіраторної інфекції.
Ізолюється в медпункті чи 
іншому приміщенні – до 
вирішення питання про 
звернення за медичною 
допомогою (до сімейного лікаря 
чи виклику швидкої допомоги)

Медичний 
працівник

Контролює дотримання 
маскового режиму 
вчителями та учнями 
Контролює стан  
відвідування дітьми 
школи/ДДЗ
Організовує надання 
медичної допомоги 
працівникам закладу і 

Надає медичну допомогу 
захворілому працівнику, за 
необхідності викликає бригаду 
швидкої невідкладної медичної 
допомоги.
Повідомляє завідувача 
господарством про необхідність 
провести дезінфекцію в 
класі/групі, контролює 



учням
Бере участь в організації 
харчування дітей

приготування дезрозчину і 
етапність проведення 
дезінфекції, провітрювання 
класу після дезінфекції.

Технічний 
працівник

Проводить поточну 
дезінфекцію в приміщеннях 
школи /ДДЗ– протирання 
дверних клямок, підвіконь, 
полотен дверей, столів, 
парт, крісел, перил, 
сантехобладнання, тощо  – 
після закінчення 
уроків/занять

Проводить дезінфекцію всіх 
об’єктів класу/групової кімнати 
– в захисному костюмі, 
респіраторі, рукавицях – під 
контролем медичного 
працівника.

Черговий 
адміністратор

Забезпечує моніторинг 
відвідування дітьми 
закладу, інформує 
адміністрацію школи/ДДЗ.
Координує обмежувальні 
заходи в школі/ДДЗ

Інформує дирекцію закладу  про 
виявленого працівника з 
ознаками респіраторної інфекції.
Координує дії 
вчителя/вихователя, медичного 
працівника, технічного 
працівника, який проводить 
дезінфекцію

Дирекція закладу Розподіляє потоки дітей в 
закладі
Організовує гігієнічні та 
протиепідемічні заходи
Організовує інструктажі 
щодо запобігання 
поширенню коронавірусної 
хвороби
Забезпечує працівників 
закладу ЗІЗ, антисептиками, 
дезсередниками, миючими 
засобами, паперовими 
рушниками, 
безконтактними 
термометрами, тощо
Організовує обмежувальні 
заходи в школі
Організовує харчування та 
питний режим для дітей
Організовує утилізацію ЗІЗ
Контролює протиепідемічні 
Вимоги при перевезенні 
учнів до школи (шкільними 
автобусами)

Інформує департамент освіти і 
науки ІФМР, 
міськрайуправління ДУ «ІФ 
обласний лабораторний центр 
МОЗ України», міське 
управління Держпродспожив-
служби.
Вирішує питання про введення 
обмежувальних заходів щодо 
вчителя/вихователя, учнів, 
інших працівників, які 
контактували:

- звернення працівника до 
сімейного лікаря та при 
підтвердженні випадку 
методом ПЛР – 
самоізоляція на 14 днів, 
або лікарняний лист у 
зв’язку із хворобою,

- при отриманні 
негативного ПЛР на 
коронавірусну інфекцію та 
за відсутності клінічних 
ознак хвороби – приступає 
до роботи




