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Про продовження роботи школи
в умовах карантину до 22 травня 2020 року.
На виконання Закону України від 17.03.2020р. «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню
і поширенню коронавірусної хвороби СОVID-19», Постанови Кабінету
Міністрів України від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами) та на виконання наказу № 197 від
06.05.2020 управління освіти Чернівецької міської ради «Про продовження
роботи закладів загальної середньої та позашкільної освіти міста Чернівців в
умовах карантину до 22 травня 2020 року», у зв’язку із продовженням
карантину в Україні до 22 травня 2020 року, Н А К А З У Ю:
1. Поздняковій Л.М., Руснак Л.В., заступникам директора школи,
Мамонтовій Е.В., в.о. заступника початкової школи:
1.1. Продовжити організацію освітнього процесу з використанням
технологій дистанційного навчання до 22 травня 2020 року.
1.2. Продовжити організацію роботи педагогів в умовах карантину до
22 травня 2020 року.
1.3. Забезпечувати чітку організацію діяльності закладу в умовах
карантину.
2. Князю І.І. – заступнику директора школи з АГР:
2.1. Провести роз′яснювальну роботу серед технічних працівників щодо
дотримання правил особистої гігієни.

2.2 Посилити дезінфекційний режим у приміщеннях школи.
2.3 Продовжити організацію ретельного вологого прибирання шкільних
приміщень кожні 3 години з використанням дезінфікуючих речовин та
оброблення приміщень бактерицидними лампами.
2.4 Використовувати всі види провітрювання (наскрізне, кутове,
однобічне) приміщень школи.
2.5 Обмежити доступ до школи відвідувачів, крім працівників школи.
2.6 Входи до обох корпусів школи обладнати приладами з
антисептичними засобами.
3. Скинтей А.-К.П., медичній сестрі, тримати на особистому контролі
вологе прибирання, провітрювання та кварцування приміщень.
4. Руснак Л.В., заступнику директора школи з ВР, продовжити щоденний
моніторинг та інформування управління освіти щодо захворюваності
учнів та педагогічних працівників до 10:30.
5. Всім класним керівникам продовжити роз’яснювальну роботу з
учасниками освітнього процесу щодо запобігання поширенню гострої
респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19,
спрямовану на безпеку та профілактику захворюваності.
6. Аністратенко Т.В., вчителю інформатики, відповідальній за регулярне
оновлення сайту школи, Свинарчук М.В., секретарю школи:
6.1. Наказ про продовження організації освітнього процесу з
використанням технологій дистанційного навчання до 22 травня 2020
року та організацію роботи працівників в умовах карантину до
22.05.2020р., а також оголошення про продовження карантину
розмістити на сайті школи для ознайомлення всіх учасників освітнього
процесу.
7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
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