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КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ
„НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР „ГОРЛИЦЯ” ДОР”

НАКАЗ
Оі

2020

м. Дніпро

Про призупинення
навчально-виховного процесу
в НРЦ «Горлиця» з 13.03.2020 р.
На виконання рішення Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р.
№211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID19» запровадження карантину для усіх типів закладів освіти: закладів
дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійнотехнічної), фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти незалежно від
форми власності і сфери управління запроваджено карантин, відповідно до листа
Міністерства освіти і науки України від 11.03.2020 р. № 1/9-154 та згідно
телефонограми
Департаменту
освіти
і
науки
Дніпропетровської
облдержадміністрації від 12.03.2020 р. № 122

НАКАЗУЮ:
1. ЗАПРОВАДИТИ у навчально-реабілітаційному центрі «Горлиця»
карантин з 13.03.2020 по 03.04.2020 р. Терміни карантину можуть змінитись в
залежності від епідеміологічної ситуації в Україні.
2. Адміністрації школи, класним керівникам, класоводам:
2.1. Повідомити учасників навчально-виховного процесу про запровадження
в навчально - реабілітаційному центрі «Горлиця» карантину з 13 березня по
03 квітня 2020 року
2.2. Забезпечити проведення у класах інструктажів учнів з безпеки
життєдіяльності та заходів щодо профілактики поширення грипу, гострих
респіраторних захворювань.
2.3. Пропущені навчальні дні відпрацювати за рахунок інтенсифікації
навчального процесу, проведення індивідуальних та групових занять.
2.4. Працівникам закладу
тарифікації та графіку роботи.

відпрацювати
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3. Заступникам директора з НВР І.М. Черепенько, О.О. Сундуковій,
заступнику директора з BP Т.В. Янковській, заступнику директора з АГЧ

Н.В. Роговій:

3.1. Розробити заходи щодо часткового переведення працівників на роботу в
дистанційному режимі та на виконання інших видів робіт (організаційно педагогічна, методична, наукова тощо).
4. Медичному персоналу центру « Горлиця»
4.1. Запровадити посилений проти епідеміологічний режим та забезпечити
проведення дезінфекції приміщень, зокрема, шляхом вологого прибирання об’єктів
із застосуванням дезрозчинів, регулярного провітрювання приміщень.
4.2. Проводити серед працівників закладів, членів батьків вихованців закладу
профілактично-роз’яснювальну роботу з питань, пов’язаних з профілактикою
захворювань на ГРВІ, спричиненої короновірусом, приділяючи особливу увагу
здоров’ю дітей, в тому числі шляхом розміщення відповідних матеріалів на
інформаційних стендах.
5. Забезпечити підтримання функціонування інженерних споруд, мереж,
комунікацій, дотримання правил техніки безпеки, а також необхідного
температурного режиму в навчальних закладах.
6. Навчально-виховний процес відновити з 06 квітня 2020 року.
7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

С.В. ЛЕБІДЬ

