
Вугледарський навчально-виховний комплекс «МРІЯ» 

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

 

НАКАЗ 

 

05.02.2020                                                            № 28 

м. Вугледар 

 

 

Про роботу навчально-виховного комплексу   

під час загострення захворюваності на грип  

та гострі респіраторні інфекції 

 

 
На виконання розпорядження міського голови від 05.02.2020 № 21/1-20-д «Про 

тимчасове призупинення освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти міста 

Вугледара» відповідно до підпункту 5 пункту 5 розділу IV наказу Міністерства охорони 

здоров’я України від 06.11.2015  № 732 «Про затвердження нормативно-правових актів з 

питань організації та проведення санітарно-протиепідемічних заходів, спрямованих на 

запобігання виникненню і поширенню грипу та гострих респіраторних інфекцій», з 

урахуванням листів Міністерства освіти і науки України від 01.07.2019 № 1/11-5966 

«Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах 

загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році», наказу Вугледарського 

міського відділу освіти № 12 від 05.02.2020 «Про роботу закладів освіти під час 

загострення захворюваності на грип та гострі респіраторні інфекції» з метою своєчасного 

усунення можливого негативного впливу на стан здоров’я дітей та локалізації 

захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції серед учнів  

 

НАКАЗУЮ: 

 

      1. Призупинити навчальні  заняття у приміщенні шкільного підрозділу навчального  

закладу з 06.02.2020 року до 11.02.2020. 

 2. Організувати освітній процес для своєчасного опанування учнями програмового 

матеріалу за іншими формами навчання (ущільнення, дистанційна, самостійне 

опрацювання, надання консультацій за телефоном тощо). 

 3. Класним керівникам 1-11 класів 05.02.2020: 

3.1. Провести бесіди щодо профілактики грипу та ГРВІ і зафіксувати факт їхнього 

проведення в класних журналах.  

3.2. Провести інструктажі щодо дотримання правил безпечної поведінки у побуті і 

зафіксувати факт їхнього проведення в класних журналах. 

3.3. Провести бесіди з батьками учнів щодо звернення до медичних установ при виявленні 

у дітей перших симптомів на ГРІ та ГРВІ.  

4. Заступнику директора з виховної роботи Кучерук Л.О. проконтролювати процес 

проведення бесід з учнями та інструктажів. 

5. Обмежити проведення культурних, спортивних та інших масових заходів у 

дошкільному підрозділі навчально-виховного комплексу. 

 6. Заступнику директора з господарської діяльності Огієнко Л.Л. забезпечити 

генеральне прибирання всіх приміщень шкільного та дошкільного підрозділів закладу,  
дезінфекцію харчоблоку, дезінфекцію дитячих іграшок. 

 7. Розмістити даний наказ на шкільному сайті. 

8. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор НВК                                                                                                             О.М. Когут 


