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Деканам факультетів,
директорам інститутів,
коледжів, ліцею,
керівникам інших
структурних підрозділів,

Адміністрація Університетської клініки надає роз’яснення до
ІНСТРУКЦІЇ забезпечення протиепідемічних заходів на період карантину у
зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОУГО -19).
В разі виявлення ознак гострої респіраторної хвороби та/або
підвищення температури тіла у учасника освітнього процесу (здобувач
освіти, викладач, працівник закладу) під час перебування у
закладі/гуртожитку необхідно:
ізолювати цього учасника освітнього процесу в окремому приміщенні,
забезпечити обов’язкове постійне використання захисної маски;
поінформувати батьків/законних представників (якщо здобувач
неповнолітній);
проконтролювати, що учасник освітнього процесу у телефонному
режимі звернувся до сімейного лікаря, або викликати швидку допомогу,
попередивши медиків, що є підозра на СОУГО -19;
передати дані про цього учасника освітнього процесу уповноваженій
особі Університету (заступник директора Штанько Владислав Леонідович)
по у і Ьєг (+38-095-681-05-98) та електронною поштою (vtbc@ukr.net);
при підтверджені діагнозу коронавірусної інфекції усіх осіб, які
контактували із захворілою особою, спрямовують на самоізоляцію (при
цьому кожна контактна особа обов’язково повинна звернутися до свого
сімейного лікаря та повідомити про випадок контакту);
організувати провітрювання та проведення дезінфекції у приміщеннях,
де було виявлено захворілого.

Інформація, яку необхідно надати уповноваженій особі Університету:
1.
Дата та час виявлення;
2.
ПІБ учасника освітнього процесу, у якого виявлено ознаки гострої
респіраторної хвороби та/або підвищення температури тіла, мобільний
телефон;
3.
Вік/стать;
4.
Факультет, курс, група (для здобувачів освіти)
5.
Місце роботи (для співробітників)
6.
Корпус та номер аудиторії, де виявлено випадок (для здобувачів
освіти)/корпус та номера аудиторій, де знаходився співробітник в цей день;
7.
Місце проживання на момент захворювання;
8.
Медичний заклад, ПІБ сімейного лікаря (його мобільний телефон), до
якого зателефонував цей учасник освітнього процесу / або медичний заклад,
до якого його госпіталізовано;
9.
Кількість контактних осіб (для викладачів - рахувати кількість осіб в
кожній групі, де проводилися заняття в цей день);
10. ПІБ, посада та телефон особи, яка передала цю інформацію.
Уся зазначені у переліку данні є обов’язковими для передачі
уповноваженій особі!!
З повагою,
директор
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проф. В.А. ЧЕРНЯК

