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НАКАЗ
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смт Брацлав

Про затвердження алгоритму дій
у випадку підозри на коронавірус
у працівника чи вихованця
Згідно з листом Міністерства охорони здоров’я України від 23 березня
2020 року №26-04/8026/2-20 «Рекомендації для підприємств та роботодавців
для запобігання поширенню COVID-19», з Методичними рекомендаціями
щодо профілактики епідеміологічних ускладнень у закладах інтернатного
типу для дітей для запобігання захворювання на COVID-19, для вжиття
необхідних заходів для зменшення ризиків виникнення й поширення
коронавірусної хвороби COVID-19, листа Департаменту освіти і науки
Вінницької обласної державної адміністрації від 27 березня 2020 року «Про
рекомендації для запобігання поширення COVID-19»,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такий алгоритм дій на випадок підозри захворюваності на
COVID-19 працівника:
1.1. Алгоритм дій працівника:
- повідомити про виявлення хвороби адміністрацію;
- залишитися у самоізоляції;
- повідомити сімейного лікаря для прийняття рішення щодо подальших
дій (номери телефони сімейних лікарів Брацлавської амбулаторії ЗПСМ:
Мазур В.Г. - 0986514873; Малинська Л.І. - 0980397551; Панадій Л.В. 0674545241; Поліщук С.А. - 0979444769; Сосновська О.П. - 0966834780;
Сосновський П.С. - 0986030057.) У разі відсутності сімейного лікаря
телефонувати на гарячу лінію у Вінницькій області: 1560; 0432670120;
0432353743; 0962240641; 0990471316.
1.2. Алгоритм дій адміністрації:
- сприяти швидкій ізоляції хворого;
- дати розпорядження про самоізоляцію (на 14 днів) працівників, які
контактували з хворим на коронавірус;

- вжити заходів для зменшення поширення хвороби;
- поінформувати працівників, що мають підвищений ризик про важкість
перебігу захворювання;
- запровадити практику дотримання дистанції між працівниками;
- мінімізувати ризики взаємодії між працівниками;
- підготуватись до можливого збільшення кількості відсутніх
працівників на робочих місцях через їхню хворобу або хворобу членів їхніх
сімей;
- звернутися до місцевих органів охорони здоров’я для підтвердження
каналів зв’язку та методів розповсюдження інформації про місцевий спалах;
- навчити персонал виконувати основні функції таким чином, щоб
робота продовжувалась навіть за відсутності працівника.
1.2. Алгоритм дій лікаря-педіатра:
- негайно повідомити директора школи;
- повідомити сімейного лікаря для прийняття ним рішення щодо
подальших дій;
- працівника негайно відправити додому.
2. Затвердити такий алгоритм дій на випадок підозри захворюваності на
COVID-19 вихованця закладу:
2.1 Алгоритм дій адміністрації:
- сприяти швидкій ізоляції вихованця;
- дати розпорядження про самоізоляцію (на 14 днів) усіх, хто
контактував з хворою дитиною на коронавірус;
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- вжити заходів для зменшення поширення хвороби;
- запровадити практику дотримання дистанції між вихованцями;
- мінімізувати ризики взаємодії між вихованцями;
2.2. Алгоритм дій лікаря-педіатра:
- негайно повідомити директору;
- негайно дитину ізолювати в ізоляторі;
- повідомити сімейного лікаря для прийняття ним рішення щодо
подальших дій або/та телефонувати на 103. У разі відсутності сімейного
лікаря телефонувати на гарячу лінію у Вінницькій області: 1560;
0432670120;0432353743; 0962240641;0990471316.
2.3 Алгоритм дій вихователя:
- негайно повідомити директору та черговому медпрацівнику;
- розмістити дитину в ізоляторі медпункту;
- забезпечити самоізоляцію (на 14 днів) усіх, хто контактували з хворим
на коронавірус.

2.4 Алгоритм дій помічника вихователя:
- негайно повідомити директору та черговому медпрацівнику;

- розмістити дитину в ізоляторі медпункту;
- забезпечити самоізоляцію (на 14 днів) усіх, хто контактували з хворим
на коронавірус.
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Контроль за виконання наказу залишаю за собою.

Директор спеціалізованої школи

З наказом .ознайомлені:
/ С. Дубова
^С. Савченко

