
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

 «НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ САНАТОРНА ШКОЛА» 

  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 

НАКАЗ 

 

24.01.2022 смт Нова Водолага № 37  
 

Про проведення обмежувальних  

протиепідемічних заходів з COVID-19 

 На виконання Закону України від 06.04.2020 № 1645-ІІІ «Про захист 

населення від інфекційних хвороб», постанови Кабінету Міністрів України від 

11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», 

постанови Головного державного санітарного лікаря України від 22.08.2020      

№50 та листа Хаківської районної філії Державної установи «Харківський 

обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони 

здоров'я України» від 25.01.2022 № 21.8/205 «Про проведення обмежувальних 

протиепідемічних заходів з COVID-19», у зв'язку із захворюванням учня 5-го 

класу Мітряшова Марка Олексійовича, з метою недопущення подальшого 

розповсюдження гострої респіраторної інфекції та попередження виникнення 

спалаху у закладі 

НАКАЗУЮ: 

1. Запровадити у закладі посиленні карантинні обмеження для учнів 5-го класу у 

вигляді самоізоляції. 

З 24.01.2022 по 31.01.2022 

2. Тимчасово призупинити освітній процес для учнів 5-го класу у закладі. 

З 24.01.2022 по 31.01.2022 

3. Вчителям-предметникам, які здійснюють навчання учнів 5-го класу: 

3.1. Забезпечити вивчення навчальних тем, які припадають на час 

самоізоляції, через освітню платформу «Нові знання» з використанням 

елементів технологій дистанційного навчання. 

З 24.01.2022 по 31.01.2022 
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3.2. Облік навчальних тем, що вивчаються, домашніх завдань та результати 

навчальних досягнень учнів висвітлювати на сторінках електронного 

журналу через освітню платформу «Нові знання». 

З 24.01.2022 по 31.01.2022 

4. Лікарю Діхтяр Н.В.: 

4.1. Забезпечити щоденний контроль за вчителями-предметниками та 

працівниками закладу, які були в контакті із захворілою, шляхом 

температурного скринінгу перед початком та на кінець робочого дня із 

занесенням даних до спеціального журналу. 

З 24.01.2022 по 31.01.2022 

4.2. Продовжити здійснювати щоденний температурний скринінг працівників 

закладу з метою ізоляції осіб, які мають ознаки гострих респіраторних 

захворювань. 

З 24.01.2022 

4.3. Продовжити здійснювати регулярне провітрювання приміщень закладу 

та, за потреби, здійснювати дезінфекційні заходи шляхом кварцування. 

З 24.01.2022 

5. Заступнику директора з адміністративно-господарської роботи  

Коротецькому В.П. забезпечити проведення генерального прибирання з 

використанням дезінфекційних засобів у закріпленому для класу, де 

зареєстрований випадок захворювання на COVID-19, кабінеті та частого 

вологого прибирання і провітрювання всіх інших кабінетів та приміщень 

закладу. 

З 24.01.2022 

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор                                                                                   Сергій ЄРМАКОВ 

 

Водолажченко 
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З наказом   від 24.01.2022  №  37  ознайомлені: 

Коротецький В.П.______ 

Діхтяр Н.В. ___________ 

Водолажченко  Т.В.____ 

Скляр І.І._____________ 

Антоненко О.І._________ 

Губа Т.А.______________ 

Скляр В.В._____________ 

Курило О.А. ___________ 

Буклей  С.І._____________ 

Семенюра Л.П.__________ 

Коротецька С.А. ________ 

Щербак І.Б. _____________ 

Мишак С.М. ____________ 

Жукова І.К. _____________ 

 


