УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ РУБІЖАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ
05.02.2018

м. Рубіжне

№ 52

Про тимчасове призупинення
освітнього процесу в
закладах освіти міста
На виконання ст. 20 Закону України «Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення», наказу МОЗ України «Про заходи щодо
профілактики і боротьби з грипом та гострими респіраторними інфекціями в
Україні» від 02.02.1998 № 30, протоколу міської комісії з питань техногенноекологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Рубіжанської міської ради
Луганської області № 1 від 05.02.2018 та у зв’язку з погіршенням епідемічної
ситуації, перевищенням епідпорогу захворюваності дітей на ГРВІ та грип
НАКАЗУЮ:
1.
Директорам закладів загальної середньої та позашкільної освіти:
1.1. Тимчасово, починаючи з 07.02.2018 року, призупинити навчальний
процес у закладах загальної середньої та позашкільної освіти.
1.2. Скасувати проведення масових культурних та спортивних заходів.
1.3. Внести корективи в розклад занять з учнями, які навчаються
індивідуально.
1.4. Провести з учнями бесіди з безпеки життєдіяльності та їх
дотримання під час призупинення освітнього процесу.
1.5. Повідомити батьків учнів про тимчасове призупинення навчальних
занять у закладах загальної середньої та позашкільної освіти у зв’язку з
погіршенням епідемічної ситуації.
1.6. Забезпечити проведення комплексу робіт щодо підтримання
функціонування інженерних споруд, мереж, комунікацій, а також необхідного
температурного режиму в закладах освіти.
1.7. На час призупинення навчальних занять організувати роботу
педагогічних колективів в рамках педагогічного навантаження з 100% оплатою
праці.
1.8. Здійснити надолуження програмового матеріалу різними способами
ущільнення вивчення навчального матеріалу (об’єднання навчальних тем,
дистанційне та самостійне вивчення навчальних предметів тощо).
2.
Директорам закладів дошкільної освіти:

2.1. Забезпечити дотримання повітряно-теплового режиму в закладах,
належного санітарно-гігієнічного стану.
2.2. Обмежити проведення культурно-масових заходів з вихованцями.
2.3. Організувати проведення вологого прибирання приміщень із
застосуванням дезінфекційних засобів.
2.4. Забезпечити щоденний прийом дітей у заклади дошкільної освіти з
опитуванням батьків про стан здоров’я дітей, проведення термометрії тіла та
ізоляції дітей із симптомами захворювання.
2.5. Своєчасно виявляти хворих на ГРВІ та грип серед працівників та
відстороняти їх від освітнього процесу з обов’язковим відвідуванням лікарні.
3.
Контроль за виконанням наказу покласти на головного спеціаліста
управління освіти Бурлуцьку С.І. та провідного спеціаліста управління освіти
Бутенко О.О.

Начальник управління освіти

О.В.Обаполенко

