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Міністерство охорони здоров’я України в межах компетенції розглянуло
Ваше звернення, яке надійшло 27.11.2020 року та повідомляє.
Згідно до Постанови Головного санітарного лікаря України №50 «Про
затвердження протиепідемічник заходів у закладах освіти на період карантину
у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», з метою
запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) у навчальному
2020-2021 році суб’єкти, що відповідальні за влаштування, утримання закладів
позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової
передвищої, вищої освіти (далі – заклади освіти), мають здійснювати свою
діяльність з урахуванням необхідності забезпечення належних протиепідемічних
заходів (далі – заходи), спрямованих на запобігання ускладнення епідемічної
ситуації внаслідок поширення коронавірусної хвороби (COVID-19).
Згідно п 7 Постанови педагогічний склад закладу освіти перед початком
занять проводить опитування учасників освітнього процесу щодо їх самопочуття та
наявності симптомів респіраторної хвороби.
В разі виявлення ознак гострої респіраторної хвороби, за відсутності батьків,
здобувачі освіти одягають маску, тимчасово повинні бути ізольовані в спеціально
відведеному приміщенні закладу, інформуються батьки (інші законні
представники) та приймається узгоджене рішення щодо направлення до закладу
охорони здоров’я.
Після вилучення особи з симптомами інфекційної хвороби в приміщенні, де
перебувала така особа, проводиться провітрювання поза графіком та дезінфекція
висококонтактних поверхонь.

Відповідальність за організацію та виконання протиепідемічних заходів
покладається на засновника (власника) та керівника закладу освіти.
Допуск до роботи персоналу закладів освіти здійснюється за умови
використання засобів індивідуального захисту (респіратора, захисного щитка або
маски, в тому числі виготовленої самостійно) після проведення термометрії
безконтактним термометром.
У разі виявлення співробітника з підвищеною температурою тіла понад
37,2  С або із ознаками гострого респіраторного захворювання, такий співробітник
не допускається до роботи з рекомендаціями звернутись за медичною допомогою
до сімейного лікаря.
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безпосереднього керівника та не виходить на роботу, одночасно звертаючись за
медичною допомогою.
Усі працівники закладу забезпечуються засобами індивідуального захисту із
розрахунку 1 захисна маска на 3 години роботи. Засоби індивідуального захисту
мають бути в наявності із розрахунку на 5 робочих днів, у т.ч. на 1 робочу зміну –
безпосередньо на робочому місці працівника.
У разі підтвердження випадку коронавірусної хвороби COVID-19 в одного з
учнів (студентів), всі інші учні (студенти) відповідної групи визнаються такими,
що потребують самоізоляції, та повинні вживати заходів, передбачених галузевими
стандартами в сфері охорони здоров’я.
Додатком 5 до Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба
(COVID-19), затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від
28.03.2020 № 722 «Організація надання медичної допомоги хворим на
коронавірусну хворобу (COVID-19)» зі змінами від 17.09.2020 № 2122 визначено
моніторинг та спостереження за контактними особами.
Разом з тим , повідомляємо, що контактна особа визначена, як особа, яка
протягом двох діб до та чотирнадцять діб після появи симптомів у пацієнта з
ймовірним або підтвердженим випадком мала прямий фізичний контакт з
ймовірним або підтвердженим випадком COVID-19, мала незахищений контакт
(без використання ЗІЗ) із слизовими виділеннями з дихальних шляхів хворого на
COVID-19 (наприклад, перебування в зоні пацієнта під час кашлю, чи
доторкування руками до використаних серветок), контактувала з пацієнтом(ами)
хворим(и) 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, перебувала у закритому приміщенні (наприклад, аудиторія, кімната
для засідань, зал очікування закладу охорони здоров’я) із хворим на COVID-19
протягом 15 хвилин і більше на відстані менше одного метру.
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Контактні особи підлягають самоізоляції на 14 днів від останнього контакту
із підтвердженим або ймовірним випадком та завершують самоізоляцію без
додаткових лабораторних досліджень.
Контактні особи можуть припинити самоізоляцію при отриманні негативного
результату тестування на SARS-CoV-2 методом ПЛР, відібраного не раніше 8 дня
останнього контакту з пацієнтом, хворим на COVID-19.
Контактні особи ймовірних або підтверджених випадків COVID-19
підлягають моніторингу стану здоров'я, якій здійснюватися структурними
підрозділами закладів охорони здоров'я через побутові візити чи онлайн або
телефоном, з метою перевірки наявності симптомів.
Первинна інформація про контактних осіб збирається медичним
працівником, що виявив особу з підозрою на COVID-19 та передається до
лабораторного центру МОЗ України відповідної адміністративної території.
ЛЦ
після отримання інформації верифікують інформацію щодо переліку контактних
осіб та проводять встановлення додаткових контактних осіб з використанням
засобів телефонного зв’язку. Інформація щодо кожного із верифікованих контактів
вноситься до відповідного розділу електронної інтегрованої системи постереження
за захворюваннями (ЕЛІССЗ) за кожним підтвердженим випадком.
Контактні особи зазначені вище підлягають обов’язковій самоізоляції, інші
особи не є контактними і можуть продовжувати працювати з дотриманням
протиепідемічних заходів, з обов’язковим використанням засобів індивідуального
захисту.

З повагою, пресслужба Міністерства охорони здоров’я України
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