
Криворізький навчально-виховний комплекс №129 

«Гімназія – ліцей академічного спрямування» 

Криворізької міської ради Дніпропетровської області 

 

Н А К А З  

 
21.02.2022 Кривий Ріг                              № 55 

 

Про відновлення освітнього процесу  

у 5-11 х класах  з 22.02.2022 року  

 

        Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 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», на виконання статей 26, 66 Закону України «Про освіту», статей 10,11 

Закону України «Про  повну, загальну середню освіту», відповідно до статті 40 

Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення», постанови Головного державного санітарного лікаря України від 

30.07.2020 № 42 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації 

протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в зв’язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), на підставі моніторингу 

захворюваності на ГРВІ учнів закладу за період 17.02.2022 р., 18.02.2022 р. та 

21.02.2022 р. (9% хворих від загальної кількості учнів),  

 

 НАКАЗУЮ: 

 

1. Відновити освітній процес у закладі освіти для 5-11-х класів КНВК № 

129 «ГЛАС» з 22.02.2022. 

2. На самоізоляції залишити 8-Г, 9-Г, 9-Т1 10-Г2 класи у зв’язку з тим, що 

термін самоізоляції через виявлені випадки захворювання на гостру  

респіраторну хворобу COVID-19 в зазначених класах не вичерпаний. 

3. Дотримуватись внутрішкільного режиму роботи освітнього закладу на 

2021 – 2022 навчальний  рік. 

4. Адміністрації КНВК № 129 «ГЛАС», медичній сестрі відповідно до сфер 

посадової відповідальності: 

4.1 Проводити  роз'яснювальну  роботу  з  персоналом  та  здобувачами  освіти  

щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення 



симптомів коронавірусної хвороби (COVID-19) серед персоналу або здобувачів 

освіти. 

4.2 Дотримуватись алгоритму дій на випадок надзвичайної ситуації, пов'язаної з 

реєстрацією випадків захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19) серед 

здобувачів освіти та працівників закладу освіти. 

4.3 Не допускати  до  роботи  персонал,  визначений  таким,  який  потребує  

самоізоляції відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я 

                                                                                Медична сестра Давидова М.В. 

4.4  Допуск до роботи персоналу закладу освіти здійснювати за умови 

використання засобів індивідуального  захисту  (респіратора  або  захисної  

маски,  у  тому  числі  виготовлених самостійно) після проведення термометрії 

безконтактним термометром. Працівники  із  ознаками  гострого  респіраторного  

захворювання  або  підвищеною температурою тіла понад 37.2 С не 

допускаються на робоче місце. 

                                                                                   Медична сестра Давидова М.В. 

5. Педагогічним працівникам: 

5.1 Перед початком занять проводити опитування учасників освітнього процесу 

щодо їх самопочуття та наявності симптомів респіраторної хвороби. 

5.2 У разі виявлення ознак гострої респіраторної хвороби у здобувачів освіти, за 

відсутності батьків,  повідомити  медичного  працівника  / адміністрацію. 

Здобувачів освіти  тимчасово  ізолювати  в  спеціально  відведеному  приміщенні  

закладу, інформувати батьків про стан здоров’я дитини. 

5.3 На уроках фізичної культури проводити усі фізичні вправи на відстані не 

менше 1,5 м  один від одного. 

5.4. За можливості забезпечити проведення занять з окремих предметів на 

відкритому повітрі. 

6. Завгоспу Москалець К.С. суворо контролювати роботу техпрацівниць: 

- збільшити кратність провітрювання (впродовж не менше 10 хвилин після 

кожного навчального заняття ), прибирання (двічі за час тривалості уроків на 

третій перерві, з 09.45-10.25 та після закінчення навчального дня), очищення і 

дезінфекція поверхонь (в тому числі дверних ручок, столів. місць для сидіння, 

перил, тощо) після проведення занять у кінці робочого дня. 

Термін виконання : постійно 



7. Заборонити допуск до закладу освіти батьків або інших осіб, крім тих, 

які супроводжують осіб з інвалідністю. 

 

8. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

В.о. директора      Нелля Погрібна 

 

Ознайомлені:      Алла Біньковська  

Жанна Лук’яненко  

Катерина Дощенко 

Ніна Самойлова  

Наталя Козаченко 

Катерина Москалець 

Марина Давидова 

 


