
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

11.03.2021                                            с.Миколаївка                               № 23-ОД

Про тимчасове призупинення роботи 
Кровненського ЗДО «Пролісок»
Миколаївської сільської ради

Відповідно  до  статті  29  Закону  України  «Про  захист  населення  від
інфекційних  хвороб»,  Постанови  Кабінету  Міністрів  України  від
09.12.2020 р.  №1236  «Про  встановлення  карантину  та  запровадження
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню
на території України  гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2», у зв’язку із захворюванням кухаря закладу на
COVID-19, з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції  серед
учасників  освітнього  процесу  в  Кровненському  ЗДО  «Пролісок»
Миколаївської сільської ради,

НАКАЗУЮ:
1. Призупинити  освітній  процес  у  Кровненському  ЗДО  «Пролісок»

Миколаївської  сільської  ради з  12.03.2021  року  до  стабілізації
епідеміологічної ситуації.

2. Директорові  Кровненського  ЗДО  «Пролісок»  Миколаївської
сільської ради (Будаковій Л.А.):

- Перевести заклад дошкільної освіти на дистанційну форму роботи з
12.03.2021 року.

- Щоденно моніторити стан захворюваності серед усіх учасників освіт-
нього процесу та щоденно направляти відомості у відділ освіти, моло-
ді та спорту до 9:30 ранку.

- Організувати на зазначений період чергування працівників у  закладі
освіти.

- Провести  додаткові  інструктажі  та  роз’яснення  серед  працівників
закладу щодо шляхів розповсюдження захворюваності на COVID-19.

- Направити персонал, що є контактними з хворим на COVID-19 до сі-
мейного лікаря для встановлення медичного нагляду.

- Повідомити батьків контактних дітей про необхідність медичного на-
гляду у сімейного лікаря (як контактних з хворим на COVID-19).

- Забезпечити проведення знезараження та провітрювання приміщень.



- Допуск у заклад перехворілих працівників та дітей здійснювати після
відновлення освітнього процесу за наявності документу від сімейного
лікаря (листок тимчасової непрацездатності або довідка від сімейного
лікаря).

- Видати наказ по закладу про тимчасове призупинення освітнього про-
цесу.

- Про надзвичайні ситуації, що виникають, терміново інформувати від-
діл освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської ради.

3. Оплату  працівникам  закладу  освіти  здійснити  згідно  з  чинним
законодавством.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник відділу освіти, Наталія МАКШЕЄВА
молоді та спорту


