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Графік
входу учнів до школи
з урахуванням особливостей епідеміологічної ситуації у м. Херсон
Внутрішній вхід (ворота під аркою)
Час
08.05
08.10
08.15
08.20

Класи
4 -А,Б,В,Г
3 -А,Б,В,Г
2 -А,Б,В,Г
1 -А,Б,В,Г

Центральний вхід
Час
08.00
08.05
08.10
08.15
08.20

Класи
5 -А,Б,В,Г
6 -А,Б,В,Г
7-А,Б,В
8 -А,Б,В
9 -А,Б
11-А

Графік
виходу зі школи
з урахуванням особливостей епідеміологічної ситуації у м. Херсон
Центральний вхід
Час
12.10; 13.05
13.15
13.25
13.35
5-11

Класи
1 -А,Б,В,Г
2 -А,Б,В,Г
3 -А,Б,В,Г
4 -А,Б,В,Г
по закінченню уроків
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Алгоритм дії у разі виявлення співробітника,
або його звернення з підозрою на інфікування короновірусом.
1. Ізолювати співробітника з підозрою в окреме приміщення, видати захисну
маску.
2. Сповістити заклад охорони здоров’я про підозру у співробітника
захворювання з метою організації перевірки його тест системою, або
лабораторних досліджень на коронавірус.
3. Визначити засоби дистанційного зв’язку(мобільний,або чат в мережі) коло
його контактів за останній тиждень(мінімум), як на роботі, так і вдома.
4. Скласти поіменний список контактної групи і місць перебування особи.
5. Передати складені списки представникам органів контролю (медичних
закладів, санепідемстанції, адміністрації).
6. Оповістити контактну групу співробітників про підозру на можливе
інфікування.
7. Співробітників (наявних на робочому місці) контактної групи відправити на
самоізоляцію, з постійним/систематичним моніторингом їх стану здоров’я в
телефонному режимі.
8. Здійснити інструктаж співробітників із числа контактної групи, щодо
порядку дій у випадку виявлення у себе, або членів сім’ї симптомів хвороби
короновіруса.
9. Самоізоляцію контактної групи здійснюється до моменту визначення
точного діагнозу підозрюваного на короновірус (підтвердження, або
спростування факту інфікування).
10. Провести дезінфекцію всіх місць перебування працівника з підозрою на
короновірус, з залученням спеціалізованої організації.
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Дії виявлення в учасників освітнього процесу
Херсонської загальноосвітньої школи Ї-ЇІІ ступенів № 41
Херсонської міської ради симптомів хвороби на короновірус.
У разі виявлення первинних симптомів хвороби в учасників освітнього
процесу (висока температура, сухий кашель, лихоманка) - максимально
ізолювати, забезпечивши індивідуальними захисними засобами (медична
маска, рукавички), повідомити директора, медичну сестру (відповідальну
особу), батьків, лікувальну установу, звернутися до лікаря для отримання
консультації або подальшого обстеження.
У разі виявлення хворого вихованця/учня чи працівника під час освітнього
процесу директор ХЗОШ №41 забезпечує тимчасове обстеження входу до
закладу та користування приміщеннями.
У день виявлення хворого, включаючи можливих відвідувачів закладу,
визначається перелік приміщень, у яких перебував хворий, та
забезпечується обмеження їх використання та пересування по маршруту
переміщення хворого.
У разі виявлення декількох хворих, які користувалися приміщеннями на
одному поверсі, обмежується весь поверх, де вони знаходились. Якщо
декілька хворих перебували на різних поверхах, видається наказ про
тимчасове закриття закладу.
Особа з підозрою на вірус, в якої був контакт з хворим, припиняє
відвідувати заклад протягом двох тижнів, і здійснює дистанційне лікування
під наглядом спеціального медичного закладу (амбулаторно вдома або
стаціонарно в лікарні).
У разі виявлення хворого за результатами епідеміологічного дослідження
необхідно призупинити функціонування групи/класу, де було виявлено
хворого, на період 14 днів, або всього закладу.
Приміщення закладу можна використовувати тільки після повної
дезінфекції відповідними службами.

