
 

КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА МИРОПІЛЬСЬКОЇ 

СЕЛИЩНОЇ РАДИ ОПОРНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«МИРОПІЛЬСЬКА ГІМНАЗІЯ» РОМАНІВСЬКОГО 

РАЙОНУ 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Н А К А З 

 

     05.05.2021 року                                                                                     № 84-А 

Про відновлення освітнього процесу  

для учнів 5-11 класів 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року 

№ 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

СоV-2» та на виконання рішення Державної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, щодо переведення Житомирської 

області з 00 годин 00 хвилин 05 травня 2021 року з червоного рівня 

епідеміологічної небезпеки поширення COVID-19, та застосовувати на території 

Житомирської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для 

«жовтого» рівня епідемічної небезпеки з метою належної організації 

відновлення освітнього процесу в приміщенні закладу освіти, підтримання 

безпечного санітарного стану навчальних приміщень та забезпечення здоров'я і 

безпеки учасників освітнього процесу 
 

НАКАЗУЮ: 

1. Відновити освітній процес в приміщенні закладу освіти для учнів 5-11-х з 05 

травня 2021 року. 

2. Всім учасникам освітнього процесу, технічному та обслуговуючому персоналу 

неухильно дотримуватися протиепідемічних заходів, затверджених постановою 

головного державного санітарного лікаря України від 23.04.2021 №4 «Про 

затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у 

зв'язку з поширенням корона вірусної хвороби (СОVID-19)». 

3. Провести позаплановий інструктаж працівників закладу освіти щодо 

запобігання поширенню (коронавірусної інфекції (СОVID-19), дотримання 

правил респіраторної гігієни та протиепідемічних заходів, реагування на 

виявлення симптомів захворювання серед здобувачів освіти. 



4. Класним керівникам 1-11-х класів: 

4.1 довести до відома учнів та їхніх батьків інформацію про здійснення з 05 

травня 2021 року освітнього процесу в приміщенні школи;  

4.2 провести 05 травня 2021 року інструктажі учнів щодо дотримання правил 

поведінки в умовах карантинних обмежень під час перебування в школі, зокрема, 

повторити маршрути руху здобувачів освіти; 

4.3 слідкувати за наявністю захисних масок в учнів 5-11-х класів, 

використання яких під час пересування приміщеннями закладу освіти. є 

необхідним; 

4.4 нагадати батькам про необхідність контролю за станом здоров'я своїх дітей 

та своєчасне звернення до медичної установи у разі виявлення ознак 

респіраторної хвороби. 

5. Палажук Н.П., заступнику директора з господарських питань: 

5.1 забезпечити гігієнічну та санітарну обробку приміщень школи, 

проведення обробки дезінфікуючими засобами поверхонь в усіх приміщеннях. 

6. Працівникам закладу освіти: 

6.1 під час роботи обов'язково проходити щоденний температурний скринінг 

з фіксацією в спеціальному журналі стану їхнього здоров'я, використовувати 

засоби індивідуального захисту (респіратори або захисні маски, що закривають 

ніс та рот); 

7. Стороннім особам обмежити доступ до школи. 

8. Відповідальність за виконання наказу покласти на заступників директора з 

навчально-виховної роботи Клименко Ю.С.,  заступника директора з виховної 

роботи Рожко К.Л., заступника директора з господарських питань Палажук Н.П.; 

9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.  

 

Директор КУ ОНЗ «Миропільська гімназія»            (підпис існує)            О.Б. Гуменюк 


