ПОРЯДОК
ВИЯВЛЕННЯ ТА ІЗОЛЯЦІЇ ОСІБ З ОЗНАКАМИ
ГОСТРОГО РЕСПІРАТОРНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ
У ВІННИЦЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ
УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО
1. Вимірювання
температури
тіла
безконтактним
термометром
(пірометром) на вході у навчальні корпуси, гуртожитки (здійснюється на
вахті).
2. Спостереження та опитування студентів про їхнє самопочуття в
аудиторіях на початку кожного заняття (проводять викладачі).
3. У разі виявлення осіб (студентів, викладачів, працівників
Педніверситету) з такими симптомами: підвищення температури тіла від
37,20 С до 380 С, кашель, нежить, – вони мають негайно залишити
Педуніверситет і звернутися по медичну допомогу до територіального
центру здоров’я або сімейного лікаря.
4. У разі виявлення осіб із задишкою (часте, поверхневе дихання), частим
сухим кашлем, болем у грудній клітці, підвищенням температури тіла
(380 С і вище), яке не знижується жарознижувальними препаратами,
вираженою блідістю або синюшністю шкіри, повторним блюванням,
порушенням смакових та нюхових відчуттів, загальною слабкістю –
викликати екстрену медичну допомогу, попередивши медиків про
підозру на COVID-19.
Повідомити про випадок відповідальних осіб за дотриманням
протиепідемічних заходів (доц. Васильєва С.О., ст. викладача Завальнюк
О.Л.).
Ізолювати хворого у спеціальне приміщення (ізолятор):
у навчальному корпусі № 1 – кімната № 105;
у навчальному корпусі № 2 – кімната № 229;
у навчальному корпусі № 3 – кімната № 127;
у гуртожитку №1 – кімната № 127;
у гуртожитку №3 – кімната № 8/3;
у гуртожитку №4-А – кімната № 130;
у гуртожитку №4-Б – кімната № 128.
Ключі від ізоляторів знаходяться на вахті у чергового або у коменданта
навчального корпусу, завідувача гуртожитка.
Відповідальним особам:
-повідомити про підозру на COVID-19 лабораторний центр (відповідний
підрозділ) (форма 058/о);

-зателефонувати батькам (особам, що опікуються), сімейному лікарю;
-за потреби викликати швидку допомогу;
-внести дані про ізольовану особу та контактних осіб до журналу
реєстрації (форма 060/о).
5. До отримання результатів аналізів на COVID-19 організувати
дистанційне навчання для студентів академічних груп, де був виявлений
хворий. Всіх контактних осіб відправити на самоізоляцію. В разі
позитивного результату аналізів на COVID-19 самоізоляція триває 14
днів.
6. У приміщенні, де був виявлений хворий, провести провітрювання
та позачергову дезінфекцію.
7. Оскільки основну небезпеку розповсюдження гострих
респіраторних інфекцій становлять мешканці гуртожитків, рекомендовано:
- при поселенні студентів у гуртожитки наполягати на підписанні договорів
із сімейними лікарями найближчих лікувальних закладів (ЦПМСД № 4,
вул. Замостянська, буд. 18 або інших) на термін навчання (від 1 до 5 років),
передусім студентів пільгових категорій (діти-сироти, з багатодітних сімей
тощо);
- рекомендувати підписання договорів страхування життя та здоров’я у разі
захворювання на COVID-19.

Гарячі телефонні лінії:
Урядова гаряча лінія: 15 – 45
Міністерство охорони здоров’я: 0 800 505 201
Відповідальні особи Педуніверситету:
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