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Пpo .u".еpДI(ення €tJlГopитМy l
дiiт нa BиПaДoк нaдзвиuaйнoi
ситyaцii, пoB'язaнoТ iз COVID-19

Biдпoвiднo Дo ЛисTa Мiнiстеpствa oсвiти i нayки УкpaiЪи вiд 28 сеpпня
2020 poкy}Гl |19-488,,TT{oдo неyхиЛЬнoгo ДoTpиМaння BиIvtoг ЛoсTaI{oBи Кaбiнетy
Мiнiсщiв Укpaiни вiД 22.07.2020 p.Jф 64I тa ПoсTaHoBи ГoлoвнoГo ДrpжaBlloГo
сaнiтapнoгo лiкapя УкpaiЪи вiД 22 cepтня 2020 poкy Nэ50", Ha BикoнaннЯ нaк€tзy

pекTopa Кaм'янець-ПoДiльськoгo нaцioнaлЬнoгo yнiвepсиTеTy iмeнi Iвaнa
Oгiенкa вiд 27 сrpПнrt 2020 poкy Jю86-oД' З МеToIo зaпoбiгaння ПolrlиpеннЮ
з-пoмix< yнaсникiв oсвiтньoГo Пpoцесy, iншиx пpaцiвникiв yнiвеpсиTеТy гостpoТ

респipaтopнoi xвopoби COVID-19,

ЗoБoB'ЯЗУIo:

1. ЗaтвеpДИTИ Aлгopитм дiй нa BиПaДoк нaДзBичaйнoТ ситyaцii, пoв'язaнoТ
з пiдoзpоЮ Ta perсTpaцiеro випaДкiв зaхвopIoBaIIнЯ нa кopoнaвipyснy xвоpoбy
з-пoмiхс )"raсникiв oсвiтньогo Пpoцeсy Ta пpaцiвникiв yнiвеpситеTy, щo
ДoДarTЬсЯ.

2. Зaвiдувaчевi вiддiлy oХopoни пpaцi i теxнiки безпеки ДoBrсTи До вiДомa
кеpiвникiв cTpyкTypних Aлгоpитм ДiI1 нa BиI]aДoк нaДзBичaйнoi ситyaцiТ,
ПoB'язaнoТ з пiдoзpolo Ta prссTpaцiеrо випaдкiв зaхвоploBalrнЯ нa кopoнaвipyснy
xвopoбy з_пorvriхс уraсникiв oсвiтньoГo Пpoцrсy Ta пpaцiвникiв yнiвеpсиTеTy.

3. leкaнiв фaкyльтeтiв, кepiвникiв iнiшиx сTpyкTypнLtx пiдpоздiлiв
opгaнiзoвУBaTИ poбoтy фaкyльтетiв, сTpyкTyplrш( пiдpоздiлiв згiДнo з
Aлгopитплoм дiй LIa BИTIaДoк нaДзBичaйнoТ ситyaцii, пoв'язaнoТ з шiдoЗpoЮ тa
pесстpaцiеro випaДкiв ЗaxBopIoBaHIIя нa кopoнaвipyснy xвoробy з-пoмilк
yнaсникiв oсвiтньoГо Пpoцeсy Ta пpaцiвникiв yнiвеpсиTеTy.

4. КoнтpoлЬ Зa BикoHaI{HяМ poЗПopЯД)кеIIHя З€UIишIaIo зa собоrо.
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ЗATBЕPДжЕHo
poЗПopяД)кенняМ prкTopa
yнiBеpсиTеTy
вiд 2/ , 0J, 2020 p. Ns

Aлгopитм дiй нa BиПaДoк HaДЗBичaйнoi сиryaцii' пoв'язaнo[ з пiдoзpoю Ta
prсстpaцiеro випaДкiв зaхBopюBaIIня нa кopoнaвipyснy xвopoбy з_пoмiяс

yчaсникiв oсвiтнЬoгo Пpoцесy тa пpaцiвникiв yнiвеpсиTеry

Пoстaнoвoro МiнiсTеpсTBa oxopoни здopoв'я УкpaТни вiд 22.О8.2020 poкy
J\b 50 зaTBеpДжеHo Пpотиепiдемiчнi ЗaХoДи y ЗaкЛaДaх oсвiти Ha пepioд
кapaIITиIry y зв'язкy З ПoшиpенIUlМ кopoнaвipyснoi хвopoби (CovID_ 19). Згiднo
з Пpoтиeпiдемi.lниNIи ЗaхoДaNIИ BиЗнaЧaеМo ПopЯДoк вiдoкpeМЛeннrl oсiб, У ЯКklr.

BияBЛеHo oзнaки гoсTpoгo peсшipaтopнoгo ЗaхBoploBaН:яЯ, вiД iнших здобyвaнiв
вищoТ oсвiти тa пpaцiвникiв yнiвepсиTеTy' a Taкo)к ПpoцеДypy iнфоpмyBal{ня
бaтькiв (iнших зaкoнниХ ПpеДсТaBникiв) тa кoнсyЛЬтyBaIIнЯ З tIvlNlИ i сiмейними
лiкapяшrи/opгaнaми yПpaBЛiння oxopoнolo здopoв'я для лpийняття yЗГoДx(eнoгo
pirшення щoДo нaПpaBлrlrшl сTyДентiв ДoДoMy aбo (зa н€UIBIIoсT1 пiДстaв) щoдo
IIaПpaBЛеFII{rI сTyДентiв/нayкoBo-ПеДaгoгiчниx тa iншиx пpaцiвникiв дo ЗaкЛaДy
oХopol{и здopoв'я.

1. Aлгopитм Дiй Ha BипaДoк зaхBopюBaIIHя Ha кopoнaвipyснy хвopобy
сepeД здoбyвaнiв oсвiти:

1.1. Ha ПoчaTкy зaняTTЯ нayкoBo-пеДaгoгiчний пpaцiвник ПpoBoДиTЬ
oПиTyBaння здобyвaчiв вищoi oсвiти щoДo i'xньoгo сaМoПoЧyTTЯ тa нaявнoстi
сиMПToМiв гoсщoi peспipaтopнoi хвopoби.

1.2.У paзi Bи'IBЛе}Iня симптoмiв pеспipaтopноi хвopоби нayкoBo-
пеДaгoгiчний пpaцiвник/cтapocтal сTyДеI{T ЦpyПи B телефoнномy peжимi
iнфopмyс ДeкaIIaT.

1.3. Усi сTyДенTи aкaДeмiчнoТ ЦpyПи, BикJIaДaч, iншi пpисyтнi oсoби
ЗнaхoДяTЬся B Мaскaх пoстiйнo Дo виpiшrення ПиTaння щoДo нaПpaBЛення
здoбyвa.ra oсвiти з oзHaкaMи гoсTpoгo peспipaTopнoгo зaхBopЮBa'н:нЯ ДoДoМy Чи
Дo зaкJlaдy oxopoни здopoв'я.

|.4. [o пpийняття вiдпoвiднoго piшенrrя здoбyвaнa вищoТ oсвiти
}IaПpaBЛясIoTЬ Дo iзoляцiйнoТ кiмнaти.

1.5.,{екaнaт iнфopмyе бaтькiв (iнших зaкoIIHих ПpеДсTaBникiв) Пpo
BиЯBЛеHIIя здoбyвaчa Bищoi oсвiти з oзнaкaМи ГocTpoi pеопipaтopноТ хвopoби,
тeлефонyе лiкapro ЗДoрoBПyIIкTy yнiвеpситетy (сiмейнoмy лiкaprо). Пiсля
кoнсyЛЬTaцiй з МеДиЧними пpaцiBникaМи здoбyвa.la вищoi oсвiти нaПpaBляroтЬ
ДoДoМy чи B ЗaкJIaД oxopoни здopoв'я. Якщo >к y здобУв.aЧa oсвiти виникли тaкi
нeбезпeчнi симптoМи' як: зaДишкa, чaсTиЙ cухиil кaЦIеЛЬ' бiль y ЩУднiй клiгцi,
TeМIlepaTypa, якy скJIaДнo ЗHI4зиITиI, BиpaжеHa блiдiсть Чи синЮшнiсть tшкipи,



IIoBTopIIe блroвaння, неoбхiднo BикJIикaTи IIIBиДкy МеДиЧнy ДoПoМory'
пoпepeДиBIIIи МeДикiв, щo е пiдoзpa нa COVID_19.

1.6. КoмеHДaHT IIaBч€шьнoгo кopПyсy, ДекaIIaT зaбезпеuyс пoзaЧеpгoBе

ПpoBеДення пpoвiтploBallня, дeзiнфекцiТ тa Генep€rлЬнe пpибиpaнHя пpимiщення
ayдитopii7iзoляцiйнoi кiмнaти/ нaвчaлЬIJoГo кopПyсy Toщo.

|.7. [eкaнaт пoвiдoмляе prкTopaT yнiвеpсиTеTy Пpo BияBЛеI{ня oсiб
(здoбyвaнiв вищоi oсвiти, пpaцiвникiв) iз пiдoзporo нa COVID-19.

1.8. ,{eкaнaт, pекTopaT спiвпpaцroе з епiДемioлoгaми лaбоpaтopнoГo
цеIITpy пiд .raс епiдемioлогiчнoго poзслiдyBal{нЯ i Дoпoмaгaс iм BизнaЧaTи КoЛo
кoнTaктних oсiб, якi p€tЗoМ знaХoДиЛися B oДI{oмy пpимiщеннi (ayдитopii),
кoнтaктyBaти B rypToжиTкy.

1.9. Пiсля пiдтвеpдх(еI{Hя пiдoзpи лiкapeм, гpytty, y якiй Bи'IBЛеI{o oсoбy iз
пiдoзporо нa COVID-19, ПеpеBoДЯТЬ нa IIaBЧaI{Hя B ДисTaIIцiйнoмy pетсимi дo
oTpиI\{aння pезyЛЬтaтiв тестiв.

1.10. Якщo TесT нe пiдтвеpДхсyс COVID-19, сТyДrIITи aкaДемiчнoТ гpyпи
IIoBеpтaIoTЬся нa нaBчaIIнЯ B нaBчullrЬнi кopпyси.

1.11.Якщo TeсT пiдтвepдrкyс COVID-19, сTyДенTи aкaдемiuнoi ГpyПи
ПеpехoДяTЬ Нa дистaнцiйнe IIaBчaI{ня нa ДBa тихснi, кoIITaкTIIi нayкoвo-
педaгoгiннi, пеДaгoгiчнi пpaцiвники нa poбoтy B Дистaнцiйнoмy pеlкимi.

,{екaнaт yПpoДoB)I( циx ДBox тиrкнiв зaбезпечyс пiдщиМaння зв'язкy З кo)книМ
сTyДeнToМ lPУПи, нayкoBo-пeдaгoгi.rним пpaцiвникoм щoДo iнфоpмaцii Пpo
ixнiй сTaII здopoв'я.

I.I2.Якщo ЗaxBoploвaътъTЯ нa COVID-19 пiдтвеpДИЛocЯ i в кoнтaкTниx
oсiб, peкTopaT IvIo)ке yxB€LJIиTи pilшення пpo opГal{iзaцiro oсвiтньoгo Пpoцeсy зa

ДoПoмoГolo Tеxнoлoгiй дистaнцiйногo IIaBчaIIнlI Для кiлькoх aкaДемiчних ГpyП

aбo фaкyльтетy/yнiBepсиTеTy ЗЕше)к}Io вiД нaявнoстi пiДтBеpДxtених BиIIaДкiв нa

фaкyльтетi/ф aкyльTеTaХ ;

1.13. Hixтo з пpaцiвникiв yнiвеpситeтy' якi oпiкyrоться пiдoзpiлим
BиПaДкoМ aбo пiДтвеpДx(ениМ BиIIaДкoм COVID-19, не Mar ПpaBa poЗгoЛoшyBur:pI
iменi xBopoгo aбo ToГo, y кoгo пiдoзprоrоть CovID-19, ЗaДЛя збеpеження
лiкapськоТ тaемницi. oбoв'язoк ЗaкJlaДy oсвiти зaпoбiгaти бyлiнry Ta
сTигМaTизaцii y зв'язкy з COVID- 1 9.

2. Aлгopитм Дiй Ha BиПaДoк ЗaxBopIoBaIIня Ha кopoнaвipyснy хвopoбy
сеpеД наyкoBo_ПеДaгoгiнних, пеДaгoгiчних тa iншиx пpaцiвникiв:

2.1. У paзi BияBЛе}Iня пpaцiвникa з пiДвищенoЮ TeМПepaTypoю тiлa пoнaД
37,20С aбo iз oзнaкaМи pеспipaтopнoГo зaХBopIoBaFIЕIЯ) Taкoгo пpaцiвникa не
ДoПyскaloTь Дo pобoти З pекoMенДaцiями зBеpIIyTись зa МеДиuнoю ДoПoМoгolo
Дo сiмeйHoгo лiкapя. Пpaцiвник пoвiдoМЛяr сBoгo безпoсеpеДнЬoгo кеpiвникa
Пpo Пpичинy сBor1 BlДсyTнoсTl.

2.2.У paзi пoяви пiДвищенoТ темПepaТypи тiлa пoнaд 37,20С aбo oзнaк
Гoстpoгo pесПlpaTopHoГo ЗaxBopIoBaIIнrI BДoМa, ПpaцlBIIик ПoBlДoМJIЯr сBoГo
безпoсеpеДнЬoгo кеpiвникa Ta IIе BиxoДиTЬ нa poбoтy' oДI{oчaснo зBepTaIoЧисЬ Зa
МеДиЧнoЮ ДoПoMoгolо.
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2.з.У paзi виявJIeIIнЯ сиМIIToМiв pеспipaтopнoТ xвopoби нa poбouoмy мiсцi
пpaцiвник Мae невiДклaДнo ЗaJIиIIIиTи yнiвepситeт i звеpнyTI4cЯ Дo зaкJlaДy
oхopoни здopoв'я зa МeДиЧнoЮ ДoПoМoгoк). Якщo ж y Пpaцiвникa виникли тaкi
нeбезпечнi симптoМи' як зaДишкa' ЧaсTиЙ cухиiт' кaшIeЛЬ, бiль y гpyднiй клiтцi,
TеМПеpaTypa, ЯКУ скJIaДнo З:нIIЗиITИ' Bиparкенa блiДiсть Чи синIorшнiсть rшкipи,

ПoBTopне блroвaння, неoбxiднo BикJIикaTи IIIBиДкy МrДичнy ДoПoМory'
ПoПepеДиBIIIи МеДикiв, щo с пiдoзpa нa СOVID-19.

2.4.У пpимiщеннi, Де знaхoДиBся пpaцiвник iз пiдoзporo Ha гoстpе
pеспipaтopllr зaxBoploB arIHЯ' ПpoBoДЯTь пpoвiтploBa}Iня' дезiнфекцiro пoвеpxoнЬ
Toщo ПoЗa гpaфiкoм.

2.5.Пicля пiДтвepДкrння пiдoзpи лiкapeм, пpaцiвник y Якoгo BияBЛеI{о

пiдoзpy нa COVID-19, тa йoгo кoнTaкTIIi oсoби з€шиш€шoTЬся нa сaмoiзoляцii. Зa
Мo)кЛиBoстi пpoдoBжyloTЬ IIpaцIoBaTи Ta HaBЧaTИcЯ B ДисTaнцiйнovгy pеlкимi дo
oTpиМaння pезyЛЬTaTiв тrстiв.

2.6. Якщo TесT не пiДтвеpДжyс CovID-19, контaктнi oсoби пoBеpTaЮTЬсЯ
I{a нaBчaння/poботy B IIaBчzшIЬнi кopпyси.

23. Якщo TeсT пiдтвеpДiкyс COVID-19, кoIITaкTHi здoбyвa.ri вищоТ oсвiти
ПеpеХoДЯTЬ IIa Дистaнцiйне IIaBчaнIUI нa ДBa тиlкнi, кoI{TaкTIIi нayкoвo-
педaгогiннi, пеДaгoгiчнi пpaцiвники нa poбoтy B Дистaнцiйнoмy pеlкимi.

,{екaнaт yПpoДoB)I( цих ДBox тиx<нiв зaбезпечye пiдтpиМaння зв'язкy З кo)кIIиM
сTyДеtIToМ ЩУПи, нayкoBo-педaгoгiuним пpaцiвникoм щoДo iнфopмaцii Пpo
fхнiй сTaII здоpoв'я.

2.8. У paзi ПеpеBеДення нayкoBo-педaгoгiннoгo пpaцiвникa Нa

ДистaнцiЙниil pexмМ poбoти Мo}кЛиBa МoДеЛЬ' кoли здoбyвa.ri вищoТ oсвiти
пеpeбyвaroTЬ B ayДитopii, a BикJIaДaч ПpoBoДиTь ЗaНЯTtЯ oнлaйн.

Зaвiдyвaн вiддiлy oxopoни пpaцi
i технiки бeзпеки o.Г. Чopнa


