
 

 
СЕМЕНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОГОРІЛЬСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І-ІІІ СТУПЕНІВ 
 

НАКАЗ  
 

c.Погорільці 

« 01 » вересня         2020  року.       №  59  

 

 

 Про затвердження протиепідемічних 

заходів у Погорільському ЗСО І-ІІІ 

ступенів на період карантину у зв’язку з 

поширенням корона вірусної хвороби 
(COVID-19) 
  

На виконання Головного державного санітарного лікаря України  №50 

від 22.08.2020 р. "Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах 

освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби  

(COVID-19)" та відповідно до алгоритму дій  керівника ЗЗСО у разі 

виявлення у здобувача освіти та /або працівника ЗЗСО ознак гострого 

респіраторного захворювання, визначеного листом Міністерства освіти і 

науки Україхни від 28.08.2020 №1/9-400 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити протиепідемічні заходи у закладах освіти на період 

карантину у звязку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), що 

додаються. 

2. Відповідальність за організацію та виконання протиепідемічних 

заходів покласти на заступника директора з НВР Євмененко Т.Г., сестри 

медичної Федоренко Г.О., а саме: 

 щоденний контроль за виконанням заходів; 

 проведення роз’яснювальної роботи з персоналом та здобувачами 

освіти щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на 

виявлення симптомів корона вірусної хвороби (COVID-19) серед 

персоналу або здобувачів освіти; 

 розробку алгоритмів дій на випадок надзвичайної ситуації, пов’язаною 

з реєстрацією випадків захворювання на коронавірусну хворобу 

(COVID-19) серед здобувачів освіти та працівників закладу освіти; 

 недопущення до роботи персоналу, визначеного таким, який потребує 

самоізоляції відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони 

здоров’я; 

 проведення інструктажу для працівників щодо запобігання поширенню 

корона вірусної інфекції (COVID-19), дотримання правил респіраторної 

гігієни та протиепідемічних заходів. 

 



 

3. Затвердити маршрути руху здобувачів освіти  до закладу освіти: 

- 1-5 класи – запасний вихід №2; 

- 6-11 класи – центральний вхід. 

4. Затвердити графік допуску здобувачів освіти до закладу: 

- учні сіл: Орликівка, Лосівка, Тополівка, Стара Гутка, Радомка (на 

підвозі) з 08-45 до 09-00 год.; 

- учні с. Погорільці з 08-30 до 08-45 год. 

5. Затвердити графік харчування здобувачів освіти: 

- 10-20 - сніданок учні 1 класу (7 учнів); 

- 10-30 – сніданок учні 2-4 класів (29 учнів); 

- 11-35 – обід 5-8 класи (25 учнів); 

- 12-40 – обід учні 9-11 класів (22 учні); 

- 14-00 – обід ГПД (30 учнів). 

6. Контроль за виконання наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор закладу      Н.П.Тимощенко 

 

                                                                                             З наказом ознайомлені:  

________ Євмененко Т.Г. 

_______ Федоренко Г.О. 
 

 


