
ВХІДНИЙ  СКРИНІНГ  ТА  ПРАВИЛА  ПОВЕДІНКИ  ПЕРСОНАЛУ 

 

1. Увесь персонал закладу проходить термометрію перед початком робочого 

дня. Рекомендовано створити журнал термометрії персоналу для контролю 

виконання термометрії. 

2. Відповідальна особа (медична сестра або інша уповноважена особа) 

оглядають персонал закладу перед початком роботи на наявність симптомів 

гострого респіраторного захворювання (кашель, нежить, осиплість голосу, 

почервоніння очей). 

3. У разі виявлення співробітника з підвищеною температурою тіла або з 

вищевказаними симптомами, такий співробітник не допускається до роботи з 

рекомендаціями звернутись за медичною допомогою до сімейного лікаря. Про 

такий випадок повідомляється директору та робиться відмітка в Журналі 

термометрії про недопущення до роботи. 

4. При появі підвищеної температури тіла (вище 37,10С) або респіраторних 

симптомів вдома працівник закладу повідомляє свого безпосереднього керівника 

та не виходить на роботу, одночасно звертаючись за медичною допомогою. 

5. Слід обмежити близькі контакти між персоналом. За можливості 

максимально використовувати засоби зв’язку (інтернет, телефон) для вирішення 

питань, що не потребують особистої присутності. 

 

  



ВХІДНИЙ  СКРИНІНГ  УЧНІВ  НА  НАЯВНІСТЬ  ОЗНАК 

ІНФЕКЦІЙНОГО  ЗАХВОРЮВАННЯ 

 

1. Зустріч дітей зранку здійснюється відповідальною особою (медичною 

сестрою або вчителем) на вулиці. 

2. Застосування засобів захисту (масок, щитків, респіраторів, рукавичок) при 

таких контактах недоцільне. 

3. Відповідальна особа проводить вимір температури тіла та візуальний огляд 

дитини на наявність інших симптомів інфекційного захворювання (кашель, нежить, 

осиплість голосу, почервоніння очей), запитує про самопочуття у дитини та/або у 

дорослого, який її супроводжує. 

4. Вимір температури тіла проводиться безконтактним термометром на 

ділянці зап’ястка або бокових частин шиї (враховуючи інструкцію до використання 

термометра). 

5 Якщо у дитини визначено температуру тіла вище 37,10С або наявні інші 

симптоми респіраторного захворювання (кашель, нежить, осиплість голосу, 

почервоніння очей) дитина до занять не допускається. 

➢ Якщо дитина прийшла у супроводі дорослого, вона відправляється 

додому з рекомендацією звернутись до сімейного лікаря. 

➢ Якщо дитина прийшла сама, то на дитину одягається медична маска, 

викликається медична сестра, що проводить дитину до кімнати ізоляції. По 

телефону викликаються батьки дитини та за необхідності - швидка медична 

допомога. Дані дитини, в якої виявлені респіраторні симптоми або підвищена 

температура тіла, записуються та передаються медичній сестрі закладу для 

введення обліку таких дітей. 

7. Після того, як дитина з підвищеною температурою тіла або респіраторними 

симптомами була відсторонена від навчального процесу, до навчального закладу 

вона може повернутись лише після одужання та отримання довідки від сімейного 

лікаря про те, що вона здорова та може бути допущена до відвідування закладу 

освіти. 



 


