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№38 АГ

Про організаційні заходи
для запобігання поширення
коронавірусу COVID-19 в
Сумській гімназії №1
На виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання
поширенню на території України коронавірусу COVID-19» від 11 березня 2020
року № 211, беручи до уваги статтю 32 Закону України «Про захист населення
від інфекційних хвороб», Указ Президента України від 13 березня 2020 року
№87/2020 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13
березня 2020 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної
безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19
спричиненої коронавірусом SARS-coV-2», наказ МОН від 16.03.2020 року
№406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу
COVID-19», підпункт 2 пункту 13 Положення про Функціональну підсистему
навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних
ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи
цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки
України від 21 листопада 2016 року № 1400, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 14 грудня 2016 року за № 1623/29752, Рішення міської комісії
з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (Протокол
№7 від 16.03.2020), наказу управління освіти і науки Сумської міської ради
від17.03.2020 № 191 «Про організаційні заходи для запобігання поширення
коронавірусу COVID-19», враховуючи рекомендації Всесвітньої організації
охорони здоров’я
НАКАЗУЮ:
1. Запровадити гнучкий (дистанційний) режим роботи працівників
закладу освіти відповідно до Методичних рекомендацій щодо встановлення
гнучкого режиму робочого часу, затверджених наказом Міністерства праці та
соціальної політики України від 04 жовтня 2006 року № 359.

2. Педагогічним працівникам забезпечити виконання освітньої
програми гімназії на час карантину шляхом організації освітнього процесу із
використанням технологій дистанційного навчання, що не передбачає
відвідування закладу освіти її здобувачами, а також виконання працівниками
іншої роботи (організаційно-педагогічної, методичної, наукової тощо).
3. Заступникам директора з НВР Симоненко Л.І., Пчеляній Л.В. :
3.1. Забезпечити контроль за системою роботи педагогічних працівників
(організації освітнього процесу із використанням технологій дистанційного
навчання, методичної роботи, наукової тощо) відповідно до закріпленого
циклу предметів.
3.2. Відтермінування проведення атестації працівників закладів освіти та
проведення засідань відповідних атестаційних комісій; проведення
педагогічної ради.
3.3. Забезпечити режим підвищеної готовності підсистеми навчання
здобувачів освіти та працівників діям у надзвичайних ситуаціях відповідно до
підпункту 2 пункту 13 Положення про функціональну підсистему навчання
дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з
питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного
захисту, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21
листопада 2016 року № 1400, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
14 грудня 2016 року за № 1623/29752
4. Заступнику директора з ВР Семенцовій Н.О. взяти під контроль
постійну комунікацію класних керівників з батьківським загалом, особливо з
сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах.
5. Заступнику директора з АГЧ Харченко Н.Б. забезпечити:
5.1. Контроль за проведенням профілактичних та дезінфекційних
заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, щоденно.
5.2. Проведення робіт щодо підтримання функціонування інженерних
споруд, мереж, комунікацій, а також необхідного температурного режиму в
закладі освіти, проведення наскрізного провітрювання в приміщеннях,
посилити дезінфекційні заходи.
5.3. Забезпечити гнучкий режим роботи обслуговуючого персоналу на
період карантинних заходів з метою забезпечення життєдіяльності закладу.
6. Класним керівникам 1(5)-7(11) класів:
6.1. Посилити інформування здобувачів освіти щодо заходів
профілактики, проявів хвороби та дій у випадку захворювання.
6.2. Забезпечити постійну комунікацію з батьківським загалом, особливо
з сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах.
7. Сестрі медичній Булашенко В.С. запровадити щоденний
температурний скринінг працівників гімназії, негайно відправляти додому на
самоізоляцію всіх працівників, які мають ознаки гострих распіраторних
захворювань.
8. Секретарю Балим Т.О. забезпечити листування з управлінням освіти
і науки Сумської міської ради шляхом надсилання сканкопій листів на
електронну адресу sumyosvita@ukr.net.

9. Бухгалтеру Стеценко Я.М. оплату праці співробітникам закладу
здійснити згідно з чинним законодавством.
10. Усім працівникам строго дотримуватись режиму роботи закладу
освіти на час карантину.
11. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
В.о. директора Сумської гімназії №1
З наказом ознайомлені:
Пчеляна Л.В.
Симоненко Л.І.
Харченко Н.Б.
Балим Т.О.
Булашенко В.С.
Стеценко Я.М.

Н.О. Семенцова

