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НАКАЗ 

12.11.2021 р. 

Про відновлення освітнього процесу 
у ліцеї з урахуванням карантинних 
обмежень 

Відповідно до протокольного рішення позачергового засідання обласної 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
від 11.11.2021 р. № 23 «Про розвиток епідемічної ситуації на території 
Чернівецької області, зумовленої гострою респіраторною хворобою COVID-
19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2», беручи до уваги лист 
Департаменту освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації від 
11.11.2021 р. № 01-33/3022, 

НАКАЗУЮ: 

1. Відновити очне навчання в ліцеї-інтернаті з 15.11.2021 р. 
2. Дозволити вхід та перебування інших учасників освітнього процесу, 
зокрема батьків, за умови використання засобів індивідуального захисту, 
після проведення термометрії та попереднього узгодження з директором. 
3. Не допускати на робоче місце працівників із ознаками гострого 
респіраторного захворювання або підвищеною температурою тіла понад 37,2 
С. 
4. Призначити особами відповідальними за забезпечення щоденного 
контролю за виконанням рекомендацій щодо організації протиепідемічних 
заходів в період карантину в зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби: 

4.1. Чумака В.М. - заступника директора з НВР; 
4.2. Хім'як І.В. - лікаря ліцею-інтернату; 
4.3. Калініченко В.Г. - завідуючого господарством. 

5. Відповідальним особам Чумаку В.М., Хім'як І.В., Калініченко В.Г.: 
5.1. Забезпечити здійснення допуску до роботи персоналу ліцею 

виключно за умови використання засобів індивідуального захисту 
(респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно) 
після проведення термометрії безконтактним термометром; 

5.2. Не допускати на робоче місце працівників із ознаками гострого 
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респіраторного захворювання або підвищеною температурою тіла понад 37,2 

5.3. Здійснювати щоденний контроль за забезпеченням працівників 
засобами індивідуального захисту із розрахунку 1 захисна маска на 3 години 
роботи. Засоби індивідуального захисту мають бути в наявності із 
розрахунку на 5 робочих днів, у т. ч. на 1 робочу зміну - безпосередньо на 
робочому місці працівника. 
6. Заступнику директора з НВР Чумаку В.М.: 
6.1. Здійснити контроль за підготовкою навчальних кабінетів до відновлення 
навчання з 15.11.2021 р. 
6.2. Забезпечити перевід на самоізоляцію та організувати навчання за 
дистанційною формою для окремих класів у разі, якщо захворюваність 
ліцеїстів на ГРВІ перевищує 25 % та підтверджені випадки корона вірусної 
хвороби. 
6.3. Забезпечити використання для потреб навчання актової зали, спортивної 
зали, коридорів. 
6.4. Здійснити контроль за підготовкою спального корпусу до прийому 
ліцеїстів з 15.11.2021 р. 
6.5. Здійснювати контроль та узагальнення результатів щоденного обліку 
відвідування та моніторингу захворюваності ліцеїстів та персоналу і 
заповнювати Google таблиці. 
6.6. Забезпечити організоване харчування ліцеїстів з дотриманням всіх 

протиепідемічних заходів. 
7. Вчителям-предметникам: 
7.1. Забезпечити готовність навчальних кабінетів до відновлення навчання з 
15.11.2021 р. 
7.2. Проводити опитування ліцеїстів щодо їх самопочуття та наявності 
симптомів респіраторної хвороби. У разі виявлення ознак гострої 
респіраторної хвороби, організувати тимчасове ізолювання ліцеїстів в 
спеціально відведеному приміщенні ліцею та інформування батьків (інших 
законних представників); проводити роз'яснювальну роботу зі здобувачами 
освіти щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на 
виявлення симптомів коронавірусної хвороби серед ліцеїстів. 
7.3. Проводити провітрювання приміщень класних кімнат не менше 10 
хвилин після кожного заняття. 
8. Соціальному педагогу Іванюку Р.Я.: 
8.1. Розмістити наказ насайті ліцею 12.11.2021 р. 
9. Класним керівникам та вихователям: 
9.1. 12.11.2021 року організувати повідомлення батьків та ліцеїстів про 
відновлення очного навчання з 15.11.2021 р. 
9.2. Вивчати щоденно ситуацію щодо захворюваності ліцеїстів на гострі 
респіраторні інфекції. 



9.3. Забезпечити готовність спальних приміщень, гардеробних кімнат та 
класів самопідготовки до прийому дітей. 
10. Лікарю ліцею-інтернату Хім'як І.В.: 
10.1. Проводити санітарно-освітню роботу серед персоналу, вихованців, 
батьків щодо попередження поширення коронавірусної хвороби та інших 
респіраторних захворювань. 
10.2. Забезпечити складання меню згідно постанови Кабінету Міністрів 
України від 22.11.2004 р. № 1591 " Про затвердження норм харчування у 
навчальних та оздоровчих закладах". 
10.3. Забезпечити наявність необхідної кількості засобів індивідуального 
захисту та дезінфекційних засобів. . • - - < w 
11. Головному бухгалтеру Рибюк Л.В.: 
11.1. Забезпечити своєчасне замовлення продуктів харчування. 
12. Завідуючому господарством Калініченку В.Г.: 
12.1. Організувати роботу технічного персоналу згідно вимог нового 
санітарного регламенту затвердженого наказом Міністерства охорони 
здоро'я України від 25.09.2020 р. № 2205. 
12.2. Здійснювати санітарно-гігієнічні, протиепідемічні, дезінфекційні 
заходи у закладі. 
12.3. Забезпечити роботу охоронців згідно затвердженого графіку. 
13. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

Директор ліцею-інтернату 

іст. директора з ІіВР 
В. М.Чумак 

Сергій СТУКАЛО 


