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5 жовтня 2020 року м9бпПро призупинення освir,нього

F{а викоt{анFIя ста,г,l,i 29 Закону УкраТни <ГIро захист населення вiдiнфекrliйних хвороб>>, Посl,анови кмУ Bilt 22 лиIIня 2о2О р, JФ641 <ПровстаI{овJIеннЯ карантинУ га запроваДження посилених протиепiдемiчнихзахоlliв гIа тери'орiТ iз значним поtциреr{ням гостроi респiраторноТ хворобиCOVID l9, СtlРИЧинеtlоТ KopoHaBipycoм SдRS-соV_2, постанов N4озУкраТни Bi:r 04,08 ,2о2О р. ,Vч48 uПро ,uiо"рurпеrlня 'I'имчасових 
рекомендацiйщо/lо орl,анiзаLliТ lrротиеlti.,lсмiчltих захо:til] в гур'ожитках в перiо7д карантинув Зt]'язку з IIоширеttIIям KclpoHaBipycгroT хвороби>>, вiд 22.08,2020 р. ,\Ъ50 <ГIрозатI]срджсIlFIя гlрсl,гиеrriдемiчних заходiв у закJIадах освiти на ,,ерiол nupunr"nyу зв'язку з поl]Iиренням KtlpoHaBipy..,oi хвороби>), листа MoI-{ Украiни вiд0З'09'2020 рокУ Лb 1/9-507 (Щодо .ruор.й" безпечних умов органiзацiтocBiTHbot,o rlpoLlecy у 2020-202l ltавчаJIьному Роцi>, поширеннямзахворюваtrостi rra СоVII) _ l9 серед llрацiвникiв та ,добуuu"iв освiти та зMeTolo заttобit,анtlя розпоt]сlод}кення Kopo'aBipycHoT iнфекцii COVID - 19

НАКАЗУК):
1, IIризугlини,I,и з 5 жовr,l,я llo 30 жовтtl я 2020 року в лiцеТ освiтнiй процес у:зв'язку з каран.I.иt.lом.

2, 1'ермitlи караFil,ину Mox(r,Tb змiнtоватись в заJIежностi Bi:t епiдемiологiчноТситуаllii в YKpai'Hi, областi .r.a 
районi.

3, Забороllи,I,и 11роведення в.ltiцеi масових заходliв, оrliмгriад, KoHKypciB.
4, N4едичному працiвнику - Гаври_ltюк I{.B. проводити щоденний скринiнггIрацiвникiв ;liцею, орl.анiзувати iнсрормування здобувачiв освiти тапраlliвникiв лiЦеlо щодо заllобiгання r]оIхирення хвороби, проявiв хвороби тадiй у випадку захворюI]ання та розмitIlення вiдповiднот iнформацii, таоргагriзуватИ /lo/]aTKoBi ltавчаннЯ з tIитанЬ гlротиепiдемiчного режиму,бiо_тltlгiчнот безltеки та бiо;rогiчноl,о захисl,у при виявленtli особи, що



вiдповiдас ВИЗНаченню виIIадку COVID - l9 з yciMa задiяними органiзацiями
та ус,гановами обrlас,гi.

5. Працiвникам .lliцею забезпечити дотримання санi,гарно - гiгiснiчних вимог
та провеленFIя профiлак,гичних захолiв для попередження масового
розповсюдження 1,ocTpoi респiраторноТ хвороби, спричиненоТ KopoHaBipycoM i
гострих респiратt)рних iнфекцi й.

6. N.4етодlисту лiitеlо l [отюменко л.А. разом з головами методкомiсiй
органiзувати дисr,анцiйне навчання здобувачiв освiти з використанням
iHTepHeT-pecypciB' технологiй дистаншiйногО навчаннЯ, iндивiдуальних
консуJIь,гаlliй, консультаliiй в телефонному та online режимах ,га подати на
затверлжеtIFIя зас,гупнику;,(иректора плаtiи та програми рiзних видiв навчання
з пpcllмeтiB, розг.rянутi та схваленi на вiдrlовiдllих мстоl{комiсiях.

7. Коменлан,гу l,уртожиткV - Конilрач),к л.t]. заIIровадиl,и в I,уртожитку
належний caHiтapHo - гiгiс:rriчний режим, IIроводи,ги вiдповiztнi дезiнфекцiйнi
захо/lи в мiсцях Itiлодобового tIеребування здобувачiв освiти.

8. Розробиr,и заходи щодо перевелення працiвникiв лiцею на роботу в
дистанцiйному режимi ,га на вико[Iання iнших видiв робiт (органiзацiйно-
педагогiчна, методична, наукова, техгtiчна тощо) з оплатою праui вiдповiдно
до вимог ст. l lЗ Кодексч зaKoHiB гrро працю УкраТни, п. 77 IнструкцiТ про
IIорядок обчислення заробiтноТ п.ltат,и працiвникам освiти, затвердженоТ
нака,]ом Iv{oL{ УкраТни Bi,,t l5.04.199З р. Jф l02, забезпечити створення
[tаJ]ежних caHiтaplto - гiгiс,rriчних умов.rurя .rtiтей - сирiт r,а дir,ей, гlозбавлених
батьr<i вс bKoI,o гI i K"ll чвалtня.

9. Бухга"u,гсрiТ ви.jlаl,и кошI г1-1 на харчуваIiня ,rtiтей " сирiт r,a дiт,ей, rtозбавлених
батькiвськоI,о гIiк"ltування rra перiод караIl,r,ину з l по 3l жов,гня 2О2О року.

l0. ЗастуlrItику' i lиректора Сль I].N4. ,га вiдгrовiдаJIьним педагогiчним
працiвникам провести IIозаплановий iнструктаж щодо запобiгання
поLttиреНнIо захвОрювання l{a.KopoнaBipyc iнфекцiю CovID - 19 та оформити
протоколами,

ll. ('екреl,арю - N4iшустiгriй Т.В. iнформувати НN,{К П'ГО в Жи,гомирськiй
обrrас,гi rlpo злiйснення освiтнього процесу (згiдно встановленоТ форми)

о.о. забезпечити

робiт Bcix булiвельдезi нфi куючим и засобалlg,.
}N! 

и-.$щровелення лезiнфi куючих
лiцеrо.

l3. Кон,гроJIь за ви

Т.в.о.-лиректора

аказу залишаIо за собою.

М.А. Опанащук


