
 

 
 
 

АЛГОРИТМ ДІЙ 
у разі виявлення у здобувача вищої освіти/ працівника, викладача,  

ознак гострого респіраторного захворювання та ознак на коронавірусної 
хвороби (СОVID-19)  при перебуванні в  НПУ імені М.П. Драгоманова 

 
1. У разі виявлення у здобувача при знаходженні у НПУ імені М.П. 

Драгоманова   ознак гострого респіраторного захворювання та/або підвищення 
температури тіла, здобувачі мають постійно знаходитись в масці, та 
рекомендувати звернутися за медичною допомогою, або за потреби звернутися 
до сімейного лікаря. Представник університету, який взаємодіє зі здобувачем з 
ознаками гострого респіраторного захворювання, повинен постійно носити 
маску і дотримуватися дистанції.  

2. Якщо ознаки гострого респіраторного захворювання та/або підвищення 
температури тіла у викладача/працівника з’явилися під час роботи, слід 
відправити його додому за рекомендаціями негайно звернутись за медичною 
допомогою або за потреби викликати швидку допомогу, попередивши медиків, 
що є підозра на СОVID-19. 

3. Уповноважена особа університету допомагає визначати коло 
контактних осіб. До контактних можуть відноситись особи, які знаходилися 
разом в одному приміщенні (аудиторії, лабораторії тощо), які разом 
проживають в гуртожитку або квартирі тощо.  

4. Особи, що перебували у контакті зі здобувачем, в якого лабораторно 
підтверджено захворювання на СОVID-19, не відвідують університет та 
невідкладно звертаються за медичною допомогою.  

5. У разі отримання позитивного результату тестування на SARS-CoV2 у 
здобувача вищої освіти викладача/працівника університету необхідно: 

1) забезпечити недопуск здобувача/ викладача/ працівника університету з 
позитивним результатом тестування на SARS-CoV2 до університету; 

 2) забезпечити позачергове проведення дезінфекції та генеральне 
прибирання приміщень університету, гуртожитку тощо, де перебував здобувач/ 
викладач/ працівник з позитивним тестом;  

3) рекомендувати звернутись контактним особам до сімейного лікаря для 
підтвердження відсутності у них SARS-CoV2;  

4) якщо захворювання на СОVID-19 підтвердилося і в контактних осіб, 
керівник закладу освіти може прийняти рішення про організацію освітнього 
процесу за допомогою технологій дистанційного навчання для кількох груп, 
факультету або закладу освіти в залежності від наявності підтверджених 
випадків в одній чи кількох групах; 

 5) організувати освітній процес за допомогою технологій дистанційного 
навчання для груп, як перебувають на самоізоляції та/або переведені на 
дистанційне навчання;  



 

6. Декан факультету/ керівник підрозділу НПУ імені М.П. Драгоманова 
(далі-університет) повинен забезпечити недопуск викладачів/інших працівників 
закладу освіти з вираженими ознаками гострого респіраторного захворювання 
до закладу освіти. 

7. Здобувачі вищої освіти, викладачі/інші працівники університету та 
особи, що перебувають у контакті з особами, у яких лабораторно підтверджено 
захворювання на СОVID-19, не виходять на заняття/роботу та невідкладно 
звертаються за медичною допомогою. 

 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
АЛГОРИТМ ДІЙ 

у разі виявлення у здобувача освіти, який проживає у гуртожитку 
студентського містечка  НПУ імені М.П. Драгоманова, ознак гострого 

респіраторного захворювання та ознак  коронавірусної хвороби 
 

1. У разі виявлення у здобувача, який проживає у гуртожитку, ознак 
гострого респіраторного захворювання та/або підвищення температури тіла, 
необхідно направити його (її) до спеціально відведеного приміщення 
гуртожитку, де він (вона) підлягає ізоляції щонайменше до отримання 
консультації медичного працівника.  

2. Представник гуртожитку або студентської ради, який взаємодіє зі 
здобувачем з ознаками гострого респіраторного захворювання, повинен 
постійно носити маску і дотримуватися дистанції та проінформувати 
уповноважену особу університету.  

3. Здобувач з ознаками гострого респіраторного захворювання та/або 
підвищення температури тіла, який проживає у гуртожитку, зобов’язаний 
негайно звернутися за медичною допомогою до сімейного лікаря, до 
студентської поліклініки або викликати швидку допомогу, попередивши 
медиків, що є підозра на СОVID-19. 

4. Представник гуртожитку або студентської ради зобов’язаний 
проконтролювати, що здобувач з ознаками гострого респіраторного 
захворювання звернувся за медичною допомогою.  

5. Особи, що перебували у контакті зі здобувачем, в якого лабораторно 
підтверджено захворювання на СОVID-19, не відвідують університет та 
невідкладно звертаються за медичною допомогою. 

  


