
Перелік нормативних документів, 
якими необхідно керуватися під час карантину у зв’язку з поширенням гострої респіраторної

хвороби COVID-19:

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641 «Про встановлення карантину 
та запровадження посилення протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»;

2. Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 22.09.2020 № 55 «Про 
затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з 
поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)»;

3. Наказ МОЗ України від 28.03.2020 № 722 «Організація надання медичної допомоги хворим 
на коронавірусну хворобу (COVID-19)» (останні зміни наказ МОЗ України від 17.09.2020 року 
№ 21222 «Про внесення змін до Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба 
(CO V ID -19)»).

Алгоритмом дій адміністрації закладу дошкільної освіти 
на випадок виявлення хворого (дитини або працівника) 

на період карантину у зв’язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19
1. Необхідно ізолювати дітей або працівників, у яких виявлено температуру тіла понад 37,2 С 

або ознаки респіраторних захворювань.
2. Терміново інформувати, не залишаючи робоче місце, в телефонному режимі керівника 

закладу, медичного працівника про виявлення підвищеної температури тіла у дитини або працівника.
3. У тому випадку, коли адміністрацію повідомили, що у дитини чи працівника закладу 

виявлено позитивний результат PMR вірусу SARS-CoV-2, протягом 15 хвилин вищезазначену 
інформацію передати по телефону головному спеціалісту Корж В.Г. (789-751), а потім протягом 
години надати письмову інформацію до управління освіти і науки.

4. Необхідно підготувати списки осіб, які мали контакт з пацієнтом, з підтвердженим випадком 
COVID-19 для подальшого надання їх до ДУ Сумський обласний лабораторний центр МОЗ 
України (вул. Привокзальна, 27, телефон (0542) 65-78-86, E-mail: sumy_olc@ukr.net).

5. Контактними слід вважати:
- осіб, які мали прямий фізичний контакт з хворим на COVID-19 (наприклад через 

рукостискання, обійми, тощо);
- осіб, які мали незахищений контакт (без використання засовів захисту органів дихання) із 

слизовими виділенням із дихальних шляхів хворого на COVID-19, наприклад, перебування в зоні 
хворого під час кашлю);

- осіб, які контактували із хворим на COVID-19 на відстані до одного метра протягом 15 
хвилин і більше, за умови не використання засобів захисту органів дихання або з підозрою щодо 
неправильного їх використання (наприклад маска під носом або на підборідді, пиття чаю разом або 
спільні обіди);

- осіб, які перебували закритому середовищі (наприклад, побутове приміщення, їдальня 
тощо) із Хворим на COVID-19 протягом 15 хвилин і більше на відстані менше одного метра.

6. Після встановлення контактних осіб по закладу видати наказ, яким окремі групи або окремі 
працівники відправляються на самоізоляцію.

7. Сканований наказ переслати на пошту управління освіти і науки та представника 
Сумського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області 
o.m.novhorodska@xbss-sumv.gov.ua.

8. Контактним особам обов’язково звернутися до свого сімейного лікаря (і дітям, і дорослим) 
для отримання листка непрацездатності.

9. І рупу, у якій виявлено хвору дитину (COVID-19), відправити на самоізоляцію (на 14 днів 
з дати останнього контакту) та перевести на дистанційне навчання.

10. Працівників, які були в контакті з хворим, перевести на 2 тижні на роботу у 
дистанційному режимі.

11. Необхідно забезпечити проведення знезараження приміщень та речей спільного 
користування, де перебувала хвора особа.
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