
Вугледарський навчально-виховний комплекс «МРІЯ» 

 (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад) 

 

НАКАЗ 

 

24.07.2020                                                              № 107  

м. Вугледар 

 

 

Про відновлення роботи дошкільного підрозділу  

в установленому режимі 
 

 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України  від 20 травня 2020 року №392 

«Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів 

послаблення протиепідемічних заходів» (зі змінами, внесеними постановою Кабінету 

Міністрів України від 17.06.2020 № 500 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету 

Міністрів України»), Постанови Міністерства охорони здоров’я від 21.05.2020 № 25 «Про 

затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у 

закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID-19), протокольного засідання  обласної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій № 34 від 21.07.2020, з урахуванням листа 

Вугледарського міського відділу освіти від 23.07.2020 № 01-02/21-367 «Про поступове 

відновлення роботи закладів дошкільної освіти  Вугледарської міської ОТГ у встановленому 

режимі» у зв’язку з послабленням карантинних заходів та  стабілізацією санітарно-

епідеміологічної ситуації 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.Відновити роботу дошкільного підрозділу навчально-виховного комплексу «МРІЯ» 

з 03.08.2020 року у встановленому режимі з дотриманням рекомендацій Постанови 

Міністерства  охорони здоров’я та Головного державного санітарного лікаря України від 

21.05.2020 № 25 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації 

протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).    

2.Продовжити ранковий прийом вихованців на території закладу за межами його 

будівлі.  

3.Здійснювати прийом дітей до закладу за наявності довідки з лікувально-

профілактичної установи про епідеміологічне оточення.  

4. Прийом до ІІ молодшої групи здійснювати на підставі направлень міського відділу 

освіти, медичної довідки про медогляд установленої форми та довідки з лікувально-

профілактичної установи про епідеміологічне оточення.  

 5.Довести до відома батьків інформацію щодо  необхідності перебування  у захисних 

масках (респіраторах тощо) на території установи (Додаток «Пам’ятка для батьків»). 

 6.Інформувати батьків та осіб, які їх замінюють, про те, що тільки вони мають право 

приводити та забирати дитину з дитячого садка. 

 7.Обмежити  доступ  до закладу осіб  групи ризику. 

  8.Продовжити здійснювати щоденний температурний скринінг працівників закладу 

перед початком зміни та дітей при вході (початковий) у заклад та кожні 4 години (поточний) з 

занесенням показників до відповідного журналу. 

 9.Визначити місце на вході до закладу для обробки рук спиртовмісними 

антисептиками з концентрацією активно діючої речовини понад 60% для ізопропілових 

спиртів та понад 70% для етилових спиртів. 



 10.Продовжити дотримання режиму провітрювання і вологого прибирання у групових 

приміщеннях. 

 11.Продовжити забезпечення вихованцям адаптивного харчування, що дозволяє 

мінімізувати кількість дітей, які харчуються одночасно або одночасно знаходяться за одним 

столом під час перебування у закладі. 

 12.Продовжити здійснення системи оповіщення у випадку виявлення хворого. 

 13.Продовжити заборону (до особливого розпорядження) використання багаторазових 

(тканинних) рушників, м'яких іграшок, килимів з довгим ворсом. 

 14.Надавати пріоритет активностям, що проводяться на відкритому повітрі. 

 15.Продовжити обмеження сенсорних занять та ігор, що потребують використання 

значної кількості додаткового інвентаря. 

 16. Продовжити обмеження заходів, які передбачають скупчення учасників освітнього 

процесу. 

 17.Наказ розмістити на веб-сайті навчально-виховного комплексу. 

18. Контроль за виконанням чинного наказу покласти на заступника директора з НВР 

Осередчук І.Б. 

 

 

 

Директор НВК                                                                                                             О.М. Когут 

 

З наказом ознайомлені:  

 

 

Осередчук І.Б. 

Гордєєва О.В. 


