
ЖУРНАЛ
проведення

температурного скрин�нгу
прац�вник�в ЗОШ № ---
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ПАМ’ЯТКА
щодо д�й при виявленн� в

учасник�в осв�тнього процесу
симптом�в �нфекц�йної хвороби

пов�домляє медичного прац�вника закладу осв�ти
пов�домляє батьк�в
пов�домляє кер�вника закладу осв�ти

забезпечує максимальну �золяц�ю дитини
оц�нює стан хворого з п�дозрою на захворювання
звертається до л�каря для отримання консультац�ї або
подальшого обстеження
виконує вс� рекомендац�ї л�каря
за необх�дност� викликає «швидку допомогу»

нформує батьк�в д�тей або ос�б, як� їх зам�нюють, прац�вник�в
закладу осв�ти про випадок виявлення хворого в заклад� осв�ти
у раз� п�дтвердженого випадку захворювання здобувача осв�ти
на COVID-19 встановлює коло контактних ос�б

тимчасово обмежує вх�д до закладу та користування
прим�щеннями
пов�домляє департамент осв�ти про наявн�сть випадку
захворювання
у день виявлення хворого, включаючи можливих в�дв�дувач�в
закладу, визначає перел�к прим�щень, у яких перебував хворий
забезпечує обмеження використання прим�щень, де перебував
хворий, та обмеження пересування по маршруту перем�щення
хворого
якщо контактна особа класиф�кується як пац�єнт – вона
в�дсторонюється в�д в�дв�дування закладу протягом 2 тижн�в
(л�кується амбулаторно або дистанц�йно вдома)

У раз� виявлення первинних симптом�в хвороби в учня
(п�двищена температура, сухий кашель,  лихоманка)

Педагог�чний прац�вник:

 Медичний прац�вник:

Кер�вник закладу осв�ти:
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ЖУРНАЛ ІНФОРМАЦІЇ
про в�дв�дувач�в закладу осв�ти

у пер�од адаптивного карантину
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САНІТАРНО-ДЕЗІНФЕКЦІЙНИЙ
РЕЖИМ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ У

ПЕРІОД КАРАНТИНУ
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ПАМ’ЯТКА
ДЛЯ  ПРАЦІВНИКА ЗАКЛАДУ

ОСВІТИ
1. Оброб�ть руки антисептиком на вход� в
прим�щення закладу осв�ти.

2. Регулярно мийте руки з р�дким милом або
обробляйте їх спиртовм�сними антисептиками не
р�дше н�ж раз на 2 години, перед початком роботи
та п�сля в�дв�дування:

• громадських м�сць
• використання туалету

• прибирання
• чхання 

• сякання,

• кашлю 

• витирання очей
• прич�сування

• у будь-яких �нших випадках контакту в процес�
роботи з предметами, що можуть забруднити
(контам�нувати) руки
• п�сля кожного виходу з навчального прим�щення
та входу в �нше прим�щення. 

3. Дотримуйтесь маскового режиму в заклад�.
4. Обмежте пересування по закладу осв�ти.

5. Утримуйтесь в�д контакт�в з особами, що мають
симптоми респ�раторних захворювань: кашель,

лихоманку, ломоту в т�л� тощо.

6. Само�золюйтеся в раз� виникнення симптом�в
респ�раторних захворювань.

Пам’ятайте: Ваше здоров’я та здоров’я Вашого
оточення у Ваших руках!
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ТРИВАЛІСТЬ ПРОВІТРЮВАННЯ
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одягн�ть захисну маску (респ�ратор) так, щоб були
покрит� н�с та рот;

в�зьм�ть дов�дку в�д л�каря у раз� перенесеного
�нфекц�йного захворювання;

1. Перед виходом �з дому провед�ть термометр�ю у
дитини.

2. Оц�н�ть стан здоров’я дитини  та стан здоров’я самого
себе.

3. Пам’ятайте, що в раз� виявлення п�двищеної
температури та ознак респ�раторних захворювань вх�д
на територ�ю закладу буде заборонено.

4. При гарному самопочутт� Вас та Вашої дитини,

температур� т�ла не б�льше 37,2 °С збер�ться  до закладу
осв�ти:

5. Не забутьте про�нформувати класовода, класного
кер�вника про стан здоров’я дитини.

6. Пам’ятайте про те, що Ви �нформуєте медичного
прац�вника закладу  з особливостями переб�гу хрон�чних
хвороб у Вашої дитини, для  надання у раз� необх�дност�
в�дпов�дної нев�дкладної медичної допомоги.

7. Пам’ятайте про власну персональну в�дпов�дальн�сть
за правдив�сть �нформац�ї про стан здоров’я дитини.

8. У раз� пог�ршення самопочуття дитини в�дмовтесь в�д
в�дв�дування дитиною закладу осв�ти, зверн�ться за
консультац�єю до л�каря, пов�домте про причину
в�дсутност� класовода, класного кер�вника.

9. У раз� виникнення необх�дност� залишити дитину
вдома з �нших причин пов�домте класовода, класного
кер�вника напередодн�. 
10.  Заборонити д�тям приносити сторонн� предмети у
заклад осв�ти.

11. Забезпечити свою дитину питною негазованою водою
не менше, н�ж 0.5л.

12. На територ�ї  закладу осв�ти дотримуйтесь соц�альної
дистанц�ї.

Потурбуймося кожен про себе 

та вс� – про кожного!

ПАМ’ЯТКА ДЛЯ  БАТЬКІВ
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