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НАКАЗ
від 19 лютого 2020 року

№ _______

Про призупинення освітнього процесу
в закладі освіти з метою недопущення поширення
захворювань на грип та ГРВІ
На виконання Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення", «Про захист населення від інфекційних хвороб», на виконання
розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 27.12.2019 № 761 « Про
організацію заходів, спрямованих на попередження поширення захворювань на грип та гострі
респіраторні вірусні інфекції серед населення в Київській області, в епідемічний сезон 2019 2020 років», листа відділу освіти Васильківської районної державної адміністрації від
24.01.2020 № 80, наказу відділу освіти Васильківської РДА № 27 від 29.01.2020 року « Про
попередження поширення захворювань на грип та гострі респіраторні захворювання серед
дітей закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Васильківського
району», на виконання рішення педради Пологівського НВК (протокол від 19.02.2020 № 2) та
у зв’язку з тим, що погіршення погодних умов і коливання температур показників можуть
призвести до збільшення кількості випадків захворювання учасників освітнього процесу на
грип та гострі респіраторні вірусні інфекції,
Н А К А З У Ю:
1. Тимчасово призупинити освітній процес у 1- 11 класах з 20.02. по 23.02.2020 року.
2. Розглянути на нараді при керівнику питання щодо вжиття заходів з метою запобігання захворюваності
учасників освітнього процесу на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції;
19.02.2020
3. Класним керівникам 1- 11 класів:
3.1.Провести роз’яснювальну роботу серед учнів щодо поведінки в умовах
епідемічної ситуації захворюваності грипом та ГРВІ
19.02.2020
3.2. Прийняти учнів, які прийшли до закладу освіти 20.02.2020, провести з ними
індивідуальні заняття.
3.3.Забезпечити інформування учнів та їхніх батьків про умови відпрацювання
навчальних програм, дистанційну навчальну діяльність засобами шкільного сайту
та індивідуальних консультацій в період карантину
з 20.02 по 23.02.2020
3.4. Забезпечити відповідне оформлення записів в класних журналах шляхом
ущільнення навчальних тем та проведення додаткових занять.
До 15.03.2020

4. Заступнику керівника з навчально-виховної роботи Беспаловій Т.М.:
4.1.Провести цільові інструктажі з охорони праці з працівниками закладу освіти
19.02.2020
4.2.Невідкладно інформувати керівника закладу про надзвичайні випадки.
Терміново
4.3. Взяти під контроль організацію освітнього процесу, стан
виконання
навчальних планів і програм з кожного навчального предмету, стан безпеки
життєдіяльності, дотримання санітарних норм, повітряно-теплового режиму та
захворюваності учнів
протягом ІІ семестру 2019/2020 навчального року
5. Завгоспу Войтенко Т.С..:
5.1. Забезпечити в закладі освіти в достатній кількості запас дезінфікуючих засобів
та індивідуального захисту персоналу (масок).
5.2. Забезпечити дотримання температурного режиму в приміщеннях закладу освіти
в межах санітарних норм.
5.3. Приміщення, в яких знаходяться діти, провітрювати декілька разів впродовж дня
за відсутності дітей.
5.4. Регулярно проводити вологе прибирання приміщень закладу (не менше двох
разів на день), звернути особливу увагу на всі поверхні і предмети, які мали найбільш
часті контакти з руками (парти, ручки дверей, клавіатура ПК). Прибирання приміщень
проводити при відкритих вікнах або фрамугах.
5.5. Дверні ручки, крани в умивальниках, поверхні унітазів декілька разів на день
обробляти дезінфікуючими розчинами.
6. Медичній сестрі Куроченко М.М.:
6.1. Дітям і персоналу необхідно частіше мити руки водою з милом , особливо після
кашлю або чхання. Провести роботу з дітьми про необхідність кашляти і чхати в
серветку або руку, після чого обов’язково серветку викинути в корзину, а руки помити
з милом.
6.2. Діти і персонал з ознаками грипоподібного захворювання на момент приходу
до закладу або ті, що захворіли упродовж дня, повинні бути негайно ізольовані від
інших дітей і персоналу в приміщення для тимчасового розміщення хворих, а потім
відправлені додому.
6.3. Якщо рівень захворюваності ГРВІ та грип продовжує зростати, необхідно вести
щоденний медичний огляд дітей і персоналу з вимірюванням температури тіла й
оглядом носоглотки.
6.4. При зростанні захворюваності грипом діти та персонал, що входять в групу
підвищеного ризику ускладнення грипу, повинні залишатися вдома.
6.5. Під час епідемічного підйому захворюваності на ГРВІ та грип нові діти в дитячі
установи не приймаються, виключається переведення дітей із групи в групу (з класу в
клас), припиняється доступ до дитячої установи сторонніх осіб.
6.6. В освітньому закладі організувати та проводити широку санітарно - просвітню
та роз’яснювальну роботу з питань профілактики грипу та ГРВІ.
6.7. Забезпечити проведення комплексу робіт щодо підтримання функціонування
інженерних споруд, мереж, комунікацій, дотримання безпеки життєдіяльності, а також
поміркованого температурного режиму в закладі освіти під час тимчасового
призупинення освітнього процесу.

7. Покласти персональну відповідальність за дотримання санітарних норм,
температурного режиму, безпечного функціонування закладу на завгоспа Войтенко
Т.С., за організацію освітнього процесу та виконання програм – на заступника
керівника з навчально-виховної роботи Беспалову Т.М.
8. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Керівник закладу освіти

В.О. Лобко

З наказом ознайомлені:
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