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НАКАЗ
29.10.2021

с. Пологи

№ ______- а/г

Про посилення обмежувальних заходів
із запобігання поширенню гострої
респіраторної хвороби СОVID-19,
спричиненої коронавірусом SАRS-СoV-2
Відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб»,
постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення
карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-СоV-2» (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України
від 17 лютого 2021 року № 104), постанови Головного державного лікаря України № 10 від
06.09.2021 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період
карантину у зв’язку з поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)», протокольного
рішення позачергового засідання Ковалівської сільської комісії з питань техногенноекологічної безпеки на надзвичайних ситуацій від 28.10.2021 № 12, наказу відділу освіти
виконавчого комітету Ковалівської сільської ради
від 29.10. 2021 року №14 «Про
організацію освітнього процесу та вакцинації працівників закладів освіти Ковалівської
сільської ради» та з метою вжиття заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної
хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СоV-2,
Н А К А З У Ю:
1. Навчаються очно здобувачі загальної середньої освіти 1-4 класів Пологівського ЗЗСО з
01 по 07 листопада 2021 року.
2. Перевести на дистанційну форму навчання здобувачів загальної середньої освіти 6-9
класів Пологівського ЗЗСО з 01 по 07 листопада 2021 року.
3. Призначити відповідальним за організацію дистанційного навчання учнів з 01 по 07
листопада 2021 року в закладі освіти заступника керівника з навчально-виховної роботи
Беспалову Т.М.
4. Вчителям-предметникам організувати навчання учнів закладу освіти з використанням
технологій дистанційного навчання.
01- 07.11.2021
5. Вчителю інформатики Дорогій-Іванюк О.О.:
5.1. провести широку інформаційну компанію серед учасників освітнього процесу щодо
використання електронних освітніх ресурсів для забезпечення неперервного навчання;
29.10.2021
5.2. розмістити на сайті закладу освіти інформацію про порядок організації навчання в період
обмежувальних заходів.
29.10.2021

6. Обмежити доступ сторонніх осіб до приміщень закладу освіти.
01- 07.11.2021
7. Заборонити проведення масових заходів.
01- 07.11.2021
8. Посилити санітарно-дезінфекційний та протиепідемічний режим у закладі освіти.
01- 07.11.2021
9. Допускати присутність працівників на робочих місцях, запровадивши щоденний
температурний скринінг працівників, негайно відправляти додому на самоізоляцію всіх
працівників, які мають ознаки гострих респіраторних захворювань.
01- 07.11.2021
10. Провести роз’яснювальну роботу серед працівників закладу, щодо обов’язкової
вакцинації.
11. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Керівник закладу освіти

Валентина ЛОБКО
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